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প্রথম সংস্করণ ও শ্রাবণ, ১৩৭১ 

মুদ্রাকর 

শ্ীঅজিত কুমার রায় 
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৩১/১ ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ 

প্রাপ্ডিস্থান £. 
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মুখবন্ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবিদাস ভট্টাচার্য সংস্কৃত প্রাকত ও বাংলায় 

নিষাত পণ্ডিত ও প্রবীণ বিদ্াদাতা। তিনি বেফব সাহিত্য নিয়ে 

দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও চিন্তা করেছেন। ধর্মশীস্্র ও রসশাস্ত্ের দৃষ্টি 
নিরাবিল রেখে তিনি কৃষ্ণের ব্রজলীলা-রহস্ত, সাহিত্যের ক্ষেত্র 
নিরীক্ষণ করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করেছেন অনেকেই; 
তবুও আরও আলোচনার স্থান রয়েছে। এই অনালোচিত ক্ষেত্রের 
বেশ কিছু অংশ দেবিবাবুর এই গ্রন্থে মিলবে। আলোচিতপূর্ব 
ক্ষেত্রেও ইনি নুতন শশ্যকণা আহরণ করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে 
ধাদের আগ্রহ এমন অভিজ্ঞ পাঠক এবং বৈষ্ণব সাহিত্য ধার! প্রাণের 
দায়ে পড়তে বাধ্য এমন কৌতুহলী ছাত্রছাত্রীরা বইটি পড়ে জ্ঞান 
ও জ্ঞানজাত উপকার পাবেন। 

দীর্ঘসাধনার জ্ঞানবৃক্ষের এই স্ুুপক্ক ফলটির জন্য গ্রস্থকার 

আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। 

বর্ধমান ্রীন্ুকুমার সেন 





চুমিকা 
ছেলেবেলায় গল্লীগ্রামে “অগ্রপ্রহর' বা “চব্বিশ-প্রহরে'র আসরে 

কীর্তনীয়াদের পদাবলী-কীর্তন শুনিয়া বেশ ভাল লাগিত। একটু বড় হইয়। 

কলেজে পড়িবার সময় বৈষ্ণব কবিদের লেখা ছুই চারিটি কবিতা পড়ি। তখন 

কবিতাগুলির কাব্যোৎকর্ষের দিকেই নজর ছিল। শিক্ষকতা! করিবার সময় 

ভাল করিয়া পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম, এগুলি কেবল কবিতা নয়, বৈষব- 

কবিত।_মহাজন-পদাবলী । এইস্ত্রে বৈষ্ণব তত্ব-দর্শন সম্পর্কেও কিছু পড়াশুনা 

করি। তারপর হালের 'গাথাসপ্তশতী” (গাহাসতসঈ ) সম্পাদনাকালে 
দেখিতে পাইলাম, ইহার কোন কোন প্রেমকবিতার সহিত বৈষ্ঞব প্রেম- 

কবিতার বেশ সাদৃশ্ঠ আছে। বইটিতে বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা ও সংস্কৃত প্রেম- 
কবিতা হইতে সাদৃশ্ঠটমূলক পদ চয়ন করিয়া উদ্ধৃতি দিয়াছি। কিছু কিছু নোট্ 

করিয়া রাখি । ক্লাসে পড়াইবার সময়ও কিছু সংগ্রহ করি। গাথাসপ্তশতীতে 
রাধিকা-কৃষ্ণ, গোপী-কৃষ্ণ সম্পর্কে সাধারণ মানবীয় প্রেম-কবিতাগ রচিত হইয়াছে 

দেখিতে পাই। সংস্কৃত ও প্রাকতে কৃষ্ণচলীলাবিষয়ক কবিতা বহু প্রাচীন কাল 

হইতেই প্রচলিত । সংস্কৃত-প্রাকৃতে রসসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট প্রেমমকবিতারও অসন্ভাব 

নাই। ভক্ত বৈষ্বকবিগণ এইগুলি হইতেই যেন প্রেরণা পাইয়াছেন বলিয়। 

মনে হইল । দেখিয় মনে হয় ঠবষ্চব কবিদের অমান্ুষী রাধা-কষ্ণ-প্রেমলীলার 

কবিতার প্রেক্ষাপটে রহিয়াছে মানুষী প্রেমলীলার কবিতা । গ্রস্থমধ্যে 

এই জিনিসটি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বস্তদর্শক সাহিত্য-রস্বিকের 

দৃষ্টিকোণ হইতে জিনিষটিকে দেখা হইয়াছে,_-তত্বরসিক ভাবুক মহাজনদের 
দুককোণ হুইতে নয়। কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথই প্রথম এদিকে আমাদের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (তু. “বষ্ণব কবিতা” )। আশা করি ভাবরসিক বৈষ্ণবগণ 
ইহাতে ক্ষুপ্ন হইবেন না। “টব্ণব পদাবলী; শ্বগাঁয় বস্ত, রাধাকষ্জ এবং তাহাদের 
প্রেমলীল। মানুষের মত হইলেও মানবিকতার উধ্বে। 

পূর্বহ্ুরিদের নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছি। গ্রস্থমধ্যে যথাস্থানে কৃতজ্ঞতা- 
সহকারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি । অপক্ষপাতভাবে “সহজ বস্ত' (শ্বাভাবিক 

বস্তু) আপন ক্ষুত্রশক্তিতে বিবেচনা করিয়াছি । কষ্দাস কবিরাজ গোস্বামীর 
ভাষায় বলা চলে-_ 



[ ছঃ ] 

নাহি কাহাষো বিরোধ নাহি কাহা অনুরোধ 
সহজ বস্ত করি বিবেচন। 

যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাহা হয় আবেশ 
সহজ বস্ত না যায় লিখন ॥? 

[ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে মধ্যলীল। ২য় পরিচ্ছেদ ] 

আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থটির একটি মহামূল্য 
মুখবন্ধ লিখিয়! দিয়াছেন। ইহা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ছুয়েরই গৌরব। আমার 
ভূতপূর্ব ছাত্র, অধুনা গৌহাটি বিশ্ববিদ্ভালয়ের সাতকোত্বর বাংল! বিভাগে 
সহকর্মী শ্রীমান্ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য বইটির সূচীপত্র ও নির্ঘ প্রস্তত করিয়! 
দিয়াছেন এবং নানাভাবে সহায়ত৷ করিয়! গ্রন্থটি প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন | 

তাহার সহিত আমার যে সম্পর্ক তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই। 
কলিকাতার “ওরিয়েন্টাল বুক কোৎং-এর শ্রীহিতেন্দু ভট্টাচার্য এবং 

'শ্রীসারদ! প্রিটিং-এর শ্রীভৈরব নন্দীর অকৃত্রিম সাহায্য না পাইলে বইখানি 
প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ । ভজ্জন্ত উভয়কেই ধন্যবাদ । 

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য 



চা 
প্রথম অধ্যায় সু ১--৬. 

সুচনা গ্রস্থতালিক। 

দ্বিতীয্ অধ্যাস্ ৭স্্-৩৭ 

প্রেমের সংজ্ঞা ও শ্বরূপ- _প্রেমগীতির উদ্ভব ও বিকাশ--বিভিন্ন শ্রেণীর 

প্রেমকবিতা আলোয়ার-সম্প্রদায়--ন্ফী-স্প্রদায়-_-বৌদ্ধ সহজিয়' 

ভতীয় অধ্যায় *** ৩৮৪৪ 
লোকসাহিত্য . 

চএর্ঘ অধ্যায় রর 8 

ধর্মমাধনায় নারীসজিনী 

পঞ্চম অধ্যায় --" ৪৮-_৫৫ 

ভক্তিবাদ--ভক্তির শ্রেণীবিভাগ 

মন্ঠ, অধ্যাস্ত ৫৬--৭৮ 
রসতত্ব-রসের শ্রেণীবিভাগ--গৌড়ীয় ব রসতত্ব :ও তাহার 
গ্রকা রভেদ 

চাপ্তম অধ্যায় ৭৯--১৩২ 

রাখাকুষ্চকাহিনীর প্রাচীন টনি ডা পরব্তাঁ রূপ-_ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন : শ্রাচৈতন্যের “অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', চৈতন্ত-তত্ব 
--রাধাকৃষ্জলীলার রূপক বা জীবাত্মা-পরমাত্মাবাদ 

ঘুম অধ্যায় ১" ১৩৩--১৩৯ 
শঙ্করদেব 

বম অধ্যাম্ব ১৪০--১৬৯ 

গোপীকাহিনী-_পুরাণাদিতে গোখীকাহিনী, রাজী আপৌরাণিক 
সাছিত্যে গোপীকথা--গোপীপ্রেম বা গোপীভাব-_রাধাতত্ব, প্রাচীন 

সাহিত্যে রাধার উল্লেখ__সখীসাধনা বা সখীভাব-_শ্বকীয়া ও পরকীয়া, 
তত্ব বা শ্রীচৈতন্ত-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের শ্রেণীবিভাগ 



[ ছা] 

দশম অধ্যাক় *০* ১৭০-৮২৮৪ 

বৈধব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ £ 
বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ-_বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা--বৈষব 
পদাবলীর অলংকার- কীর্তন--পদাবলী-সাহিত্যের কাব্যন্বরূপ-_ 
প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী-_চৈতন্ত-সমকালীন ও অব্যবহিত 

পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব পদাবলী-_চৈতন্ত-পরবর্তী যুগ-_-আধুনিক যুগের 
ব্রজবুলি--সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব পদ্দাবলী 

একাদশ অধ্যায় ২৮৫---৫৬০ 

বৈষুব পদাবলী-সাহিত্য ও পূর্বতন টি চিনা নী তুলনা- 
মূলক আলোচনা : 
বাল্যলীল। ও বাৎসল্যরস-_রাধাকুষ্ণের বয়ঃসদ্ষি-বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে 

পূর্ববাগ ও অন্থরাগ-_বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রেম-বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপাহু- 

রাগ--রসোৎ্গার--পদাবলী-সাহিত্যে অভিসার--বৈষব পদাবলী 

সাহিত্যে মান ও কলহান্তরিতা_-পদাবলী-সাহিত্যে উৎকণ্ঠিতা-_বৈষ্ণব 
পদাবলী-সাহিত্যে বাসকসজ্জা--বৈষধ পদাবলী-সাহিত্যে বিপ্রলবধা 
--পর্দাবলী-সাহিত্যে ।খগ্ডিতা--পদাবলী-সাহিত্যে ম্বাধীন-ভর্তৃুকা-_ 
পদাবলী-সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা-_ প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-_ 

পদাবলী-সাহিত্যে বারমাসিয়৷ ও চৌমাসিয়া 

দ্বাদশ অধ্যায় ৫৬১---৫৯৭ 

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলননীলা 
নৌ ক্রীড়া বা নৌকাখণ্ড, দ্রানলীলা, ভাবসম্মেলন বাঁ ভাবোল্লাস, 

রাসলীলা, বসস্তলীল। 

ভ্রষ্মোদশ অধ্যায় ৮৯ ৫৯৮-৬২২ 

উপসংহার 

নির্ঘণ্ট ** ৬২৩---৬৩৪ 

ব্যক্তি-নির্ঘ্ট, প্রস্থ-নির্ঘ্ট, ইংরাজী নির্ঘণ্ট 



8. 

বৈষ্ঞব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও 
উৎস 

প্রথন্ম অন্যান 

বৈষ্ব-পদাবলী সাহিতা পাঠ করির| কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব 
কবিকে মুগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করিয়াছেন “কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি' | 

বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজের অপ্রাকৃত রাধাকষ্প্রেমের কথা বলিতে গির। “প্রাককৃত' 

নর-নারীর প্রেমকে উপেক্ষা করেন নাই । ব্লাধাকুষ্ণের অলৌকিক প্রেমের 

বে বিকাশ-ধার! বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে পায় যায়, তাহ1র হুবহু চিত্র 
বাস্তব জীবনেও পাওয়! যার। পদ1বলী-সাহিত্ত্যে রাঁধারুষ্ক-প্রেমের পূর্বরাগ, 
অনুরাগ, মিলন, মান, অভিমান, বিরহ প্রভৃতি পধায়গুলি প্রাচীন ভারতীয় 

প্রেমসাহিত্যের সহিত একই স্থরে বীধ।। বেষ্ঞব পদাবলীর অপ্রাকত 

প্রেমের পশ্চাৎপটে রহিয়াছে পূর্বযুগের প্রাকৃত প্রেম যাহা সংস্কত-প্রারত- 

পালি-অবহট্ঠ সাহিত্য হইতে রসধারা লাভ করিয়াছে । রাধাকৃঞ্চের 

অপাথিব প্রেমলীল! প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র, কাব্য-সাহিত্য ও 
কামশাস্ত্রে বণিত পাথিব প্রেমের আদর্শকেই হুবহু অনুসরণ করিয়াছে । 

এই গবেষণামূলক নিবন্বের পরব অধ্যায়গ্ুলিতে আমরা দেখিব যে 
রাধাকুষ্ণপ্রেমের পটভূমিতে রহিয়াছে__পাখিব প্রেম-যাহ! প্রাচীন ভারতীর 
কবিগণ তাহাদের কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেম-ভক্তিবাদ বা তবদৃষ্টিও 
তাহার সহিত মিশিয়। গিয়াছে । প্রাচীন ভারতীয় প্রেমগীতিকার বিরহের 

বা দেহাতীত ব! অমূর্ত প্রেমের হুম্ত্রপের বর্ণনা থাকিলেও কবিগণ সন্তোগ বা 

প্রেমের স্থলরূপের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ 

প্রবাস বা বিরহের উপরই অধিক জোর দিয়াছেন এবং প্রেমের এই লুম্থ্মৃতি বা 
উচ্চগ্রাম ( অমূর্তভাব ) হইতে অতি সহজেই তাহারা আধ্য।স্মিকতার স্তরে 
গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । 



২ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

বৈষব-পদাবলী একাধারে সাহিত্য এবং সঙ্গীত। প্রাচীন ভারতীয় 

গীতিকবিতার বিশেষত সংস্কৃত ,গীতিক্বিতার ধারাই বৈষব-কবিতাতে 
অনুষ্থত হইতে দেখা যায়। ্ 

পদাবলী-সাহিত্য শুধুমাত্র রাধাকুষ্ণের অপাখিব (্রেমলীলা-গাখা নহে, 

কেবলমাত্র দেবতার সঙ্গীত" ব! “দবী-লীলা” নহে, ইহা! যে পাথিব নর-নারীরও 

প্রেমের ছবি। বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলীতে মানবজীবন-রহম্য 

ও নিখিল নরনারীর প্রণয়লীল! যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কোখা 
হইতে এই ছবি পাইলেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে_“কোথা তুমি 

শিখেছিলে এই প্রেমগান/বিরহ তাপিত 1 

অন্ুসন্ধ'ন করিতে প্রবৃত্ত হইরা দেখিতে পাইলাম_কোন কোন গ্রন্থকার 

এই বিষ সন্বপ্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিরাছেন, কেহ বা কেবলমাত্র ইঙ্গিতই 

দিয়াছেন । কবিগুরু প্রশ্ন করিয়াছেন_ 

--“হেরি কাহার নয়ান, 

রাধিকার অশ্রত্বাথি পড়েছিল মনে ? 

এত প্রেম কথা” 

রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা৷ 
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার 
আখি হতে? ?১ 

এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই কোনো পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় 
নাই। বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে উক্ত বস্তটি সম্বদ্ষে বিস্তৃত আলোচন। 
করা হইবে। 

বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে “বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্োর পশ্চাৎপট 
3 উস* বিষয়টির বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে । বিশাল 

সংস্কত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্য হইতে ভাবধারা, কাব্যরীতি ও পদ চয়ন 
করিয়! বৈষ্ব-পদাবলীর রাধা-কষ-গোপী-প্রেমের পর্যায়ক্রমে সাজান হইয়াছে । 

বৈষব মহাজনদের পদাবলীতে বাধাকৃষ্ণের “অপ্রাকৃত' প্রেমের যে ছবি 

আমরা পাই, তাহার অনুরূপ চিত্র আমরা নর-নারীর বাস্তব জীবন এবং 

১ “বৈষ্ণব কবিতা”--পোনার তরী 



বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস ৩ 

পূর্বতন ভারতীয় সাহিত্যেও লক্ষ্য করি। সংস্কৃত-প্রারুত-অবহট্ঠ (লৌকিক ) 
কবিতার সরণি ধরিয়াই জয়দেবের গানে (অর্থাৎ, গীত-গোবিন্দে) বাধাকৃষ্ণ 
প্রেমলীলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে 
পরিণতি লাভ করিয়াছে । এক কথায়, বৈষ্ঞব-পদাবলীর অগপ্রারৃত প্রেমের 

পশ্চাৎপটে রহিয়াছে প্রার্কত প্রেম । আমার বিশ্বাসমতে- উক্ত বিষয়বস্তুর 

কোন গ্রন্থেই পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক আলোচন! করা হয় নাই (তাহা পূর্বেই 
বলা! হইয়াছে )। ভারতীয় অলংকাবশান্ত্র ও কাব্যধারার দৃষ্টিকোণ হইতে 
বৈষ্ণব-পদাবলীকে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । সেই সক্গে উহার বৈষ্ণবতা, 
রাধাকষ্ণতত্ব ও প্রেমভক্তি আলোচনা! করা হইয়াছে । 

বর্তমান নিবন্ধটি লিখিবার সময়ে বহু গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সাহায্য 
পাইয়াছি। যে সমস্ত গ্রস্থকারের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের 

সকলের নিকটই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শ্বীকার করিতেছি। যে সব 

গ্রন্থ হইতে প্রত্যক্ষভাবে সাহাষ্য পাইয়াছি, শুধুমাত্র তাহাদের একটি তালিকা! 
নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

॥ গ্রন্থ তালিকা ॥ 

ঞমবস্কিওর্ বিলিজিয়াস্ কাণ্টস্ এযাজ, ব্যাক্গ্র/উও্ড অব. বেঙ্গলী লিটারেচর 
-_-এস্. বি. দাশগুপ্ত ্ 

(0030975 73911%1008 0919 &3 73901:670000 ০ 8876811 

1416575001৩) 

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্- কালিদাস 
অমরু-শতক চা 

»মারুলি হিস্ট্রি অব. বৈষ্ণবিজম্ ইন্ সাউথ ইত্ডিয়া-_এস্, কে. আয়েঙ্গার 
(75811571960 ০৫ 81808519700 11 90001810019) 

আর্ধাসপ্তশতী- গোবর্ধনাচার্ধ (পণ্ডিত রামকান্ত ত্রিপাঠী সম্পাদিত ) 
ইন্ট্োডাক্সান্ টু তাণ্্রিক বুদ্ধিজম্_এস্. বি. দাশগুপ্ত 
(07000000600, 0 080500 13000101910) 

উত্তররামচরিত--ভবভূতি (হরিদাস ভট্টাচার্য সম্পাদিত ) 



বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

উজ্জ্ল-নীলমণি_ রূগগোন্বামী 

এ হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটেরেচর--ডঃ স্বকুমার সেন 
(& 19005 ০0 ড15180011 1165156076) 

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-_-টমাস্ সম্পাদিত 

কর্পুরমঞ্জরী--রাজশেখর 
কাব্য-প্রকাশ_ মন্মটভট্ 

কাব্যান্ুশালন _হেমচন্দ্র 

কুমার-সম্ভব--'কালিদ।স 

কুষ্-কর্ণমৃত--বিন্বমঙ্গল 

খিল-হরিবংশ -বঙ্গবাসী সংস্করণ 

গাহাসত্তসঈ._ হাল ( রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত ) 

গীত-গোবিন্দ--জয়দেব 

গোবিন্দ-লীলামৃত-রুষ্দদাস কবিরাজ 

চধাগীতিপদাবলী-_ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 
চণ্ডীমঙ্গল- মুকুন্দর।ম 

চৈতগ্ণচরিতাম্ৃত- কৃষ্দদাস-কবিরাজ (হরেকুষ্চ মুখোপাধ্যায় ও স্ব 

মিত্র সম্পাদিত ) 

চৈতগ্চরিতের উপাদান--ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 
চৈতন্যভাগবত -বৃন্দাবন দাস 
জগন্নাথবল্পঙ নাটক-_-বায় রামানন্দ 

দানকেলিকৌমুদী--্ূপ গোস্বামী 
ধ্ন্তালোক-_ আনন্দবর্ধন 

নারদীয় ভক্তিস্ত্র 

পদকল্প তরু-_-সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 
পদাবলী-পরিচর-__হরেকষ্ মুখোপাধ্যায় 
পদ্মপুর[ণ-_ 

পদ্যাবলী-_রূপগোসম্বামী (স্থশীলকুমার দে সম্পাদিত ) 
প্রাকৃত-পৈক্ষল- চন্দ্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত 

প্রীতি-সন্দর্ভ -জীবগোস্বামী 

বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ও পরার্ধ)__ডঃ স্কুমার 



বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস ৫ 

বাঙ্গল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ( ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 

_ডঃ অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বংলার লোক-সাহিত্য-_-ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 

বিক্রমোর্বশীয় কালিদাস 

বিষুর্পুরাণ__বঙ্গবাসী সংস্করণ 
বিদগ্ধমাধব- বূপগোস্বামী 

বেণীসংহার-__ভট্টনারায়ণ 

বৈষ্ণব-পদাবলী- হরেকষ্জ মুখোপাধায় সম্পাদিত 
বৈষ্ণব-পর্দাবলী-_কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 

বৈফব-সাহিতা--ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশীস্ী 
/বধ্চব কে, এও মুভমেন্ট-_হ্শীলকুমার দে 

(ড81817958% [78101 ৪00. 110561286186) 

বৈষ্বিজম্ শবিজমূ এ্যাণ্ড আদার মাইনরু রিলিজিরাস্ সেক্টুস্ব_ 

আর. জি. ভাগারকর 

(81509518100 95151970 %00. 001867 10011)01 191121059 99069) 

 ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু_-বূপ গোস্বামী 
ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস--্ডঃ সুকুমার মেন 
ৰ মহাভারত-_বঙ্গবাসী সংস্করণ 

' মালতীমাধব--ভবভূতি 
মার্কগেয়পুবাণ 

মেদদত_ কালিদাস 
মৈমনসিংহ-গীতিক। এবং পূর্ধবঙ্গ-গীতিকা- দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ও 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নে 

1 রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্বান-_বিমানবিহারী মজুমদার 
রবীন্দ্র রচনাবলী- বিশ্বভারতী সংস্করণ 
রঘুবংশ কালিদাস 

রাধাতিস্ত্ 

রামায়ণ 

ললিত-মাধব- _বূপগোস্বামী 



৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিতে)র পশ্চাৎ্গট ও উৎস 

শাঙ্গধর-পদ্ধতি-_ পিট।র পিয়|রসন্ সম্পাদিত 

প্ররুষ্ণকীর্তন-_বড়ু চণ্তীদাস ( বসন্তরঞ্জন বিদ্বদবল্লভ সম্পাদিত ) 

শ্রীরুষ্ণ-বিজয়_মালাধর বন্থু 

শ্রীরঞ্ণ-সন্দর্ভ _জীবগোস্বামী 

্ীপ্রীপদামৃত-মাধুরী-_ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্ধীপচন্ত্র ব্রজবাসী সম্পাদিত 

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা 

রাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে _শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত 

যোড়শ-শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য- বিমানবিহারী মজুমদার 

সহুক্তিকণণামৃত- শ্রীধর দাস (স্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ) 
সরহের দোহাকোষ-_প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্প।দিত 
সাধনম।ল। 

সাহিত্য-দর্পণ বিশ্বনাথ কবিরাজ ( গুরুনাথ বিদ্য/ নিধি সম্পাদিত ) 

সিলেক্ট ভাসেস অব গাহাসভ্সঈ অব হাল- _দেবিদাস ভট্টাচার্য 
(381৩০৮ 67898 01 091589008981 0: 77818) 

স্ক্তিমুক্তাবলী 

হিম্স্ টর দি আল্ব/রস্_-জে- এস্. এম্- হুপার 
(7570709 1০ (1)9 415978) 

অজ্ঞাতসারে অনেকের নিকট হইতে বিষয়বস্ত গ্রহণ করিয়াছি, 
তাহার উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই, তাহাদের কাছেও কৃতন্রতা-সহকারে 
স্বীকার করিতেছি । 



হ্হিতীম্য অধ্যাশ্ত্ 

প্রেমের মং! ও স্বর্ণ 
প্রাচীন ভারতীয় কবি প্রেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 

অগ্নোপ্মিলিদস্স মিধুণস্স মঅরদ্ধঅসাসণেণ পরঢং পণঅ-গন্তিং পেম্মং 
তি ছইল্লা ভণংতি” ।১৯--মদনের আদেশক্রমে পরস্পর মিলিত নরনারীর 

(যুবক-যুবতীর ) মধ্যে যে প্রণয়গ্রস্থি নিবন্ধ হর, পণ্ডিতেরা তাহাকেই 
প্রেম বলে ।' 

প্রেমের উত্তব ও তাহার কারণ ও বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করা হইয়াছে। 

প্রেমের তিনটি শ্তরকে তিনটি পৃথক্ পৃথক নামে অভিহিত করা হয়- প্রণয়, 

প্রেমগ্রস্থি ও অনুরাগ ৷ যুবক-যুবতী পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিলে 
প্রণয় বলা হয়। এই আকর্ষণ নরনারীর বাহিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া জন্মিতে 
পারে বা পূর্বজন্মের সংস্কারবশে সংঘটিত হইতে পারে । 

তচ্চেতস৷ ম্বরতি নৃনমবোধপূর্বং 

ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি ।২ 

_+€যে উৎকঠা) তাহা প্রকৃতপক্ষে জন্মান্তরের জন্য অনুভূত অন্তরে 
দৃঢবদ্ধ কিন্ত স্পষ্টরূপে অপ্রতীয়মান প্রীতিবিশেষের স্থতিমাত্র ? 

এই আকর্ষণ মূলত দৈহিক; সাধারণত নায়িকার অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব বা 
তাহার পঞ্চ স্থন্দর অঙ্গের সম্মিলিত প্রভাবেই প্রণয়ের জন্ম হয়। তাহার পর 

যুবক বা! যুবতী মুগ্ধ হইয়া নির্জনে অবস্থান করে ও পরস্পরের রূপ-গুণ লইয়া 
চিন্তা করিতে থাকে ৷ তখন তাহারা নিজেদের কর্তব্য ভূলিয়! গিয়া তাহাদের 
প্রথম দর্শন হইতে সমন্ত ব্যাপার আলোচনা করিতে করিতে মনে করে যেন 

প্রিয়তমা বা প্রিয়তম তাহাদের চিত্তে লীন, লিখিত বা প্রতিবিদ্বিত হইয়া 
গিয়াছে । তাহারা তখন সর্বত্রই তাহাদের উপস্থিতি দর্শন করে, অনুভব বা 

স্পর্শ করে। “ছু অংগ একই পরাণ এই অন্ুভূতিই তখন কার্যকর । এই 

অবস্থার প্রেমকে প্রেমগ্রস্থি বলে। পূর্বাবস্থার সকল সংশয়-সন্দেহ, কলঙ্কের 
অবলুপ্তি ঘটিয়া থাকে । 

১ রাজশেখরের “কপূরমঞ্জরী”, ৩য় জবনিক1। 
২ কালিদাস, “অভিজ্ঞান-শকৃত্তলম্", ৫ম অঙ্ক ২য় ক্লোক। 



৮ বৈঞণব-পদালী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

কবি ভবভূতি বলেন__ 
ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হদয়ং দ্বিতীয়ং 

ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমংগে । 

ইত্যাদ্দিতিঃ প্রিয়শতৈরল্গরধ্য মুগ্ধাং 
তামেব, শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ ॥৯ 

_“তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার নয়ন- 

যুগলের জ্যোংস্থা এবং তুমি আমার অংগে অমৃত, ইত্যাদি শত শত প্রিয়োক্তি 

দ্বারা সরলাকে (সরলবুদ্ধি সীতাকে ) সন্তষ্ট করিয়া, তাহাকেই__অখবা খাক, 

আপনার নিকট ইহার পর বলিয়! আর ফল কি ।' 

এই মন্মথরস ক্রমে ক্রমে বিবধিত হইয়া উভয়ের মনোভাব প্রকটিত করে । 

এই অবস্থায় নানাবিধ বিলাস-বিভ্রম দেখ! দেয়। অন্তরের কামনা-বাসনা 

তাহাদের দৃষ্টিতে, ব্যবহারে ধরা পড়ে, ছুর্লকষ্য হইলেও প্রকাশিত হইয়! পড়ে 

তাহাদের হ্বদয়ের “তপ্ততৃষ।" । চিত্তগত প্রেমেই অন্ুরাগের উত্পত্তি। রমণীর 

দেহ-লৌভাগ্যই প্রেমের প্রত হেতু, অলংকারাদির শোভ। নিতান্ত গৌণ। 

রাজরাণী, গৃহস্থ রম্ণী ও সাধারণ নারীর প্রেমের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই, 

যেহেতু বনুমূল্য অলংকারের উপর প্রেম নির্ভর করে না। 

কোনে! কালে, কাহারও সহিত যদ্দি প্রেমের বন্ধন হয় তবে তাহার কারণ 

কিন্ত সকল সময় 'বূপ' নয়, কেননা প্রেমই নিজের স্বভাবে সৌন্দর্য স্থা্টি করিনা 
লয়। প্রেমের গতি দুক্জেয়, বক্র - বোঝ। বড়ই শক্ত । আবার প্রেম-সংঘ্টনের 

ংগত কারণও খু জিয়! পাওয়া যায় না। 
ব্যতিষজতি পদার্থনান্তরঃ কোইপি হেতু- 

নন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশরয়ন্তে ।২ 

_--"আভ্ন্তরিক কোন করণ পদার্কে পরম্পর সম্মিলিত করে, কিন্তু 

ভালবাসাটা বাহিরের কোন সম্পর্ককে অবলম্বন করে না। 

আবার কাহারও প্রতি কাহারও অন্ুরাগাম্মক প্রণয় জন্মে, যে প্রণয়কে 

লোকে “তারামৈত্রক' বলে, সেই প্রণয়কে লোকে 'ইয়ত্তাবিহীন' ও “অকারণজন্' 
বলিয়া থাকে । 

আবার,  অকিঞ্চিদিপি কুর্বানঃ সৌখ্যৈদু€খান্যপোহতি 
তত্তম্ত কিমপি ত্রব্যং যো হি যন্ত প্রিয়ো জনঃ ৩ 

৮ পপ পান পার আপ» সপ 

৯ ভবভৃতি, 'উত্তররামচারত'। ২ ভবভৃতি, উদ্ভতররামচরিত ৬১২। ৩ ভ্তবদ্ভুতি। 
ক 



প্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ৯ 

_-( প্রিজন ) কিছু ন! করিয়াও শখ দ্বারাই দুঃখ নাশ করে, কারণ ষে 

যাহার প্রিয়জন সে তাহার নিকট কোন অনির্বচনীয় জ্রব্য । দাম্পত্য প্রেমের 

স্বরূপ বুঝাইতে গিয়! ভবভূতি একটি অপূর্ব কথা বলিয়াছেন। রাম ও সীতার 
'দাম্পত্য-প্রেম প্রসঙ্গে কবি কথাটি বলিয়াছেন-_ 

অদ্বৈত সুখছুঃখয়োরহ্ুগুণৎ সর্বান্ববস্থান্থ যৎ 
বিশ্রামে হৃদয়ন্ত যত্র জরসা ঘন্মিননহাধ্যো রস: | 

কালেনাবরণাতায়াৎ পরিণতে যং ন্নেহসারে স্থিতং 

ভদ্রং তন্য স্থমান্ষস্ত কখমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে ॥ 

যে বস্ত স্থখ ও দুঃখের অভিন্ন আশ্রয় এবং সকল অবস্থাতেই অনুকুল, 
যেখানে পরিশ্রান্ত হৃদয়ের বিশ্রাম হয়, যাহার প্রতি অন্ুরাগকে বার্ধক্যও হরণ 
করিতে পারে না এবং কালে লজ্জার আবরণের অভাব হইলে, যাহা! অনুরাগের 

পরিপরু উংক্ষ্ট অংশে অবস্থান কবে, সেই সঙ্জনের নিম্মবচ্ছিন্ন সেই মঙ্গলটি 

অতিকষ্টেই পাওয়া যায়। 
ভারতীয় কবিগণ প্রেমের মিলন বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা 

করিয়াছেন। বেশীর ভাগ কবিই দেহজ প্রেমের বা! প্রেমের সুলরূপের বর্ণনাই 
করিয়াছেন । তাহাদিগকে 'ভোগের কবি বলা যাইতে পারে। মহাকবি 
কালিদাস ইহাকে 'ইন্দ্রিযক্ষোভ' বলিয়াছেন।২ এই কামনা-বাসনা বা ইন্দ্রিয়জ 

প্রেমের ভম্মাধারেই বিশুদ্ধ বা প্রকৃত প্রেমের জন্ম । দেহের অন্তরায় দূরে সরিয়া 

গেলেই আম্মা আ্মায় মিলন হয়, এই মিলনই কালিদাসের কাব্যে দেখা যায়। 

“ভোগের দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয় না, অদ্িতে আহুতি দিলে যেমন তাহার 

তেজ আরও বাড়িয়া যায়, সেইরূস কামনা'র সেবা করিলে কামনা বাড়িয়াই 
চলে'।৩ ভোগসর্বস্ব ূপজ প্রেম “কুমার-সম্ভবে' মহাদেবের তৃতীয় নয়ন-বহ্ছিতে 
দগ্ধ হইয়াছে, “শকুন্তলা"য় খষি-শাপবিদ্ধ হইয়। বিরহত|পে বিশর্ণ হইয়াছে । 

কালিদাস, ভবভূতির মত কবি প্রেমের দেহাতীত অবস্থা বা! বিরহের 
উপরই জোর দিয়াছেন বেশী । সাধারণত সংস্কৃতকাব্যে দেহমুখ্য' ও “দেহাতীত' 

বলিয়া প্রেমকে ছইভাগে বিভক্ত কর! হয় নাই। বৈষবেরাই এই ভেদ প্রথমে 

১. উত্তররামচরিত ১৩৯ 
২ “অথেম্ত্িরক্ষোভ-মযুগ্মনেত্রঃ পুনর্ব শিত্বাদূলবন্লিগৃছ্য'__কৃমারলত্ত ঘ ৩1৬৯ 
৩ নযাতু কাম: কামানা ম্বপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষ] কৃষ্ণবত্তোব ভূয় এবাভিবন্ধতে ॥ মনু ২1৯৪ 



১০ বৈষ্ুব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উত্স 

নিরূপিত করেন। তবে কালিদাসের “কুমারসন্তব' কাব্যে সৌন্দর্য-নিরপেক্ষ 

বিশ্তুদ্ধ প্রেমকে স্পষ্টত বড়ে৷ করিয়া দেখান হইয়াছে । 

মদনভস্মের পরে পার্বতী-_ 

ব্যর্থং সমর্থয ললিতং বপুরাম্মনশ্চ ৷ 

সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা 

শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চি ॥৯ 

“নিজের অনিন্দান্ন্দর দেহ, বিশেষ করিয়া সথী দুইজনের সমক্ষে, 

ব্যর্থ হইল দেখিয়৷ গাঢতর লজ্জায় মুখ নত করিয়া কোনক্রমে গৃহাভিমুখে 
চলিলেন।' তারপরে “নিনিন্দ রূপং দ্বদয়েন পার্বতী, (সমস্ত হৃদয় দিয়া 

রূপকে পার্বতী নিন্দা করিলেন । ) এবং “ইয়েষ স! কর্ত,মবন্ধরূপতাৎ সমাধিমা- 

স্থায় তপোভিরাত্মন:-_-একাগ্রতার সহিত তপন্তা অবলম্বন-পূর্বক নিজের 

বিফল সৌন্দর্যকে সার্থক করিয়! তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। কারণ 
“অবাপ্যতে বা কথমস্তাথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশ:-_অন্তথা তেমন 

প্রেম এবং তেমন স্বামী আর কেমন করিয়! লাভ কর! যায় ২ 

বিরহের দহনেই প্রেমের দীপ্তি । প্রেমের এই অতি স্ুক্মভাব হইতে অতি 

সহজেই আধ্যাগ্মিকতায় পৌছান যায়। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকুষ্ণ-প্রেমের 

বিরহের উপরই জোর দিয়াছেন, তাহা হইতে ধাপে ধাপে অলৌকিক ্তরে 

আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রেমকে পুজার সামগ্রী করিয়াছেন__“যাবে 

বলে ভালবাস! তারে বলে পূজা ।'* 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে-_দেহজ কামনা হইতেই বিশ্তুদ্ধ প্রেমের উদ্ভব 
হইয়াছে । যেমন পঙ্ক হইতেই পপস্কজে'র জন্ম, তেমনি দেহজ প্রেম হইতেই 

বিশ্তুদ্ধ প্রেমের উদ্ভব । এই কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কাম ও 

বিশুদ্ধ প্রেমের প্রভেদ বৈষবেরাই স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। প্রেমের ছুই ব্ূপ-_- 

উজব প্রেম (ব! দেহজ প্রেম ) ও স্বগীয় প্রেম । 

বৈষ্বাচাধ কষ্*দাস কবির|জের শ্রচৈতন্থচরিতামৃতে কাম ও প্রেমের 

পার্থক্য দেখান হুইয়াছে-_ 

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ 

১ কুমারলত্বব ৩৭৫। ২ কৃমারসভ্ভব ৫1২। ৩ চৈতালি-_রবীন্রনাথ। 



প্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ১১ 

আত্মেব্দিয়-গ্রীতি ইচ্ছ_তারে বলি কাম। 

কৃষেঞ্দরিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥১ 

বিশ্বদ্ধ প্রেমের স্বভাব হইল প্রেমাম্পদের জন্য আহ্মত্যাগ, নিজের বলিতে 
যাহা কিছু আছে, সবই প্রেমের জন্য ত্যাগ করিলে, তবেই প্রেম সার্থকতা লাভ 

করে। নিজের সম্পদ, লোক-লাজ, লোক-ভয়, যশ, মান, এমন কি, জীবন 
পর্যন্ত প্রেমের জন্য উপেক্ষা করা যায়। প্রেমকে প্রেমিকেরা নিত্য নৃতন করিয়া 
আম্বাদ করিয়া থাকে । প্রেমের আবেগ এতদূর বাড়িয়! যায় যে বিরহে তাহারা 

মৃত্যুতুল্য বেদনা অনুভব করির! থাকে । সীতা-বিরহে রামের অনুরূপ অবস্থা 
ভবভৃতি বর্ণন! করিয়াছেন-__ 

দলতি হদয়ং গাচোছেগো দ্বিধা ন তু ডিদ্যতে 
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্। 
জলয়তি তন্ুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভন্মষাৎ 

প্রহরতি বিধিশর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীব্তিম্ ॥২ 

--প্াঢ় শোকাবেগ হৃদয়কে দলিত করিতেছে, কিন্তু ছুইভাগে বিভক্ত 

করিতেছে না, বিকল দেহ মোহ বহন করিতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য ত্যাগ 
করিতেছে না, অন্তরের দাহ দেহকে জ্বালাইতেছে, কিল্ঞ একেবারে ভন্ম করিয়া 

ফেলিতেছে না, এবং মর্মচ্ছেদী বিধাতা প্রহ|র করিতেছেন বটে, কিন্তু 

একেবারে জীবন নষ্ট করিতেছেন না ।' 

প্রেমের শক্তিতে তাহার! মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে, মৃত ব্যক্তিকে 

জীবনদান করিতে পারে । মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে পাই, 
সাবিত্রী প্রেমের বলে মৃত শ্বামীর জীবন দান করিয়াছিল। চণ্ীদাষের 

রাগাত্মিকা পদেও এই ধরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 
মরমে মরমে, জীবনে মরণে 

জীয়ন্তে মরিল যারা । 
নিতুই নূতন পীরিতি রতন 

যতনে রাখিল তারা ॥ 

১ চৈতন্য চরিতাম্বত” আছি? হর্থ পরিচ্ছেদ 

হ উত্তপরামচরিত ৯১২ 7 মালতীমাধব ৩।৩১ 



তৃতীম্্র অধ্যান্ত্ 

পরেম-গীতির উদ্ভব ৫ বিকাশ 
প্রেমের উপর দৈবীভাব আরোপ করার পূর্বে সাধারণ নরনারীকে ঘিবিয়াই 

প্রেমের উদ্ভব হয় ও তাহা বিকাশ লাভ করে। 

বেদ-বেদাঙ্গ গ্রভৃতিতে যে প্রেমের কথা বা যে প্রেম-সংগীত আমরা পাই- 

তা একান্তভাবেই বান্তব জগতের বন্ত। 

প্রেম বস্থট বড় কঠিন, গতিপথও তার বিচিত্র। নদী যেমন উৎসমুখ 

হইতে বাহির হইয়! বিচিত্রধারায় বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত হইয়। শাখা- 

প্রশাখার হ্থষ্টি করে ঠিক তেমনি হরদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রেম 

বিচিত্র পথে বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে । 

খগবেদের অনেকস্থানে নরনারীর প্রেমের কখ। আছে, এই গাথাগুলিকে 

অনেকে গান বলিয়াছেন । যমযমী-সংবাদটিকে প্রেমগাখা বল! যাইতে পারে। 

ষমী বিবাহের জন্য যমকে বলিল, যম ভগিনীসম্পর্ক হেতু বিবাহ করিতে 
অস্বীকার করিল। তাহার উত্তরে যমী বলিল-_বিধাতা গর্ভমধ্যেই আমাদিগকে 

স্বামী-স্ত্রী করিয়াছেন । অথর্ববেদে ভগিনী সম্পর্কেও বিবাহ হইতে দেখা যাঁ়ি। 
খগ.বেদের পুরূরবাঁউর্বশীর শুক্তকে প্রেমের কবিতা বলা! যাইতে পারে। 

“ধগবেদের এই উর্ধশী-পুরূরব।র স্ক্ুটি কবিতা হিসাবে অত্যন্ত জোরালো, 

বাস্তব, হ্বদয়োষ্জ, উদ্জ্রল প্রেমের কবিতা--বৈদিক ভাষার কঠিন শুক্তিপুটে 
আধৃত একটি চিরন্তন কবিতা ।”১ এই গাথাগুলিতে মিলন বিরহ সব কিছুই 

দেখা যায়। খগবেদের এই নাট্যরসময় গাখাটি (১০৯৫) আধুনিক কালি পর্যন্ত 

চলিয়া আসিয়াছে ব্রা্ষণে, মহাভারতে ও কালিদাসে এবং শেষে রবীন্ত্রনাথে 

পৌছিয়াছে। 

অথববেদে দেখিতে পাই-“লতা যেমন বুক্ষকে সর্বাংশে জড়াইয়৷ ধরে, 

তুমিও সেইন্ধপ আমার শরীর আশ্রয় করিতে ইচ্ছা! কর, আমার পদ, আমার 
চক্ষু পাইতে ইচ্ছা কর, তোমার কামনাপূর্ণ নয়ন প্রেমে উচ্ছলিত হউক, তুমি 

আমার বাহুতে লীন হও, আমার ঘদয়ে লাগিয়া থাকো, তুমি আমার নিজের 

১ ভারতীয় সাহিতোর ইতিছাল, ডঃ সুকুমার সেন। 



প্রেমগীতির উদ্ভব ও বিকাশ ১৩, 

হও” নারীকে জয় করার জন্য এই স্ক্তটি উল্লিখিত। এই জাতীয় স্ক্ত 

আরও আছে, (যেমন, হ্ুত্ত ৮১ ৯১ ১০২, ১২৯১, ১৩০১ ১৩১১ ১৩২)। 

ধগবেদের উষাস্থক্তে ও অন্যত্র এই ধরণের চিত্র পাওয়া যায়, তবে প্রসঙ্গটা 

অন্তরূপ । 

আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত ভরতের নাটাশাস্ত্রে 'ঞ্রবা” নামে যে 
গানের উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলিকে প্রাকৃত গীতিকবিতার আদিরূপ বলিয়া 

গণ্য করা চলে, (ঞ্ুবা€ঞপদ )। এই ধরণের গানের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার 

মনোভাবের প্রকাশ পাইত। 

সসিকিরণ-লম্বহার। উড্ুগণ-কিদাবতংস!। 

গহগণ-কিদঙ্গ-সোভা জুবদি বিম ভাদি রাঈ ॥ 

চন্দ্র কিরণের হ।র লম্বিত করিয়া, তার।র শিল্পোভূষণ পরিধান করিয়া 

এবং গ্রহগণের অলঙ্কার অঙ্গে সঙ্ঞিত করিয়! রাত্রি ষেন যুবতীর মত শোভা 

পাইতেছে 1 

আন্মানিক শ্রষ্ীয় দ্বিতীয় শতাববীতে রচিত “শিলগ্লাদিকারম্” ব! নৃপুরের 
কাব্য নামক তামিল সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুরূপ 'রাসলীলা' ও বস্ত্রহরণ 

লীলার গান পাওয়া যায়। 

রাসলীল। বা! গোপীগীত-_ 
“সখি, যে মায়বন বিস্তৃত ত্রজে কুরুন্ত (যমলাজুন) বৃক্ষ ভঙ্গ করিয়াছিলেন 

তিনি যদি দিনের বেলায় আমাদের গাভীদের মধ্যে আসেন, তাহা হইলে 
আমরা তাহার “মুল্পই' বেণু শুনিতে পাইব কি? 

“আমরা সেই মনোরম স্বন্দরী পিক্নয়ইয়ের লাবণ্যর কথা গান করিব, যিনি 

যমুনার তীরে তীরে শ্বামীর সঙ্গে নাচিয়াছিলেন ।”১ 
বন্ত্রহরণলীলা গান-_ 

“আমরা কেমন করিয়! তাহার রূপ বর্ণনা করিব, যিনি স্ুবমধ্যম! প্রিয়ার 

বন্ত্র লুকাইয়া ফেলায় সেই দয়িতা একেবারে মাথা হেট করিয়া! রহিয়াছিলেন ? 
আর সেই স্বন্দরীর মুখের শোভাই ঘা কিরূপে বলিব যিনি তাহার গ্রিয়তমকে 
কাপড় লুকাইয়া ফেলার জন্য অনুতপ্ত দেখিয়া তাহার ছৃঃখে ছুঃখিত 

হইয়াছিলেন ।'২ 
১. শিলগলাদিকারম্। পৃঃ ২৩২-২৩৩ 
২ ঘোড়শ শতাব্বীর পদ্দাবলী-সাহিত্য--ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার । পৃঃ ১৫৬-১৫৭ 



১৪ বৈষুব-পদাবলী সাহিত্যের গশ্চাৎপট ও উৎস 

প্রাচীন গীতিকবিতার বেশীর ভাগই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া 

উঠিয়াছে। নিছক লোকরঞ্জনের জন্যও প্রেমগীতি দেখা যায় বিশেষ করিয়া 

সংস্কত-প্রাকত প্রকীর্ণ কবিতায় । 

কালিদাসের বিক্রমোর্ধশীয় নাটকে প্রাচীন অপন্রংশে রচিত কয়েকটি গান 

আছে। এখানে একটি উদ্ধত করিতেছি । 

চিন্তা-দুম্মিয়মাণমিআ | 

সহঅরি-দংসণ-লালমিআ ॥ 

বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ | 

বিহরই হংসী সরোবরএ ॥১ 

-_সহচরীর দর্শনোংস্থক হংসী চিন্তাভারগ্রস্ত মনে প্রফুল্লকমলযুক্ত মনোহর 

সরোবরে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রথম পদ রচনা পাই 
কালিদামের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে ৷ পদাটর ভাষা সংস্কৃত হইলেও ছন্দ সংস্কৃতের 

নয়-_মিলহীন এবং বিষম মাত্রিক,_- 

অভিনব-কুন্থমস্তবকিততরুবরম্য পরিসরে 

মদকল-কোকিল-কুজিত-রবঝঙ্কারমনোহরে | 

নন্দনবিপিনে নিজকবরিণীবিরহানলসন্তপ্তো 

বিচরতি গজাধিপ এরাবতনাম। ॥ 

নাটকখানিতে পুরূরবার বিরহই লক্ষণীয়, (উর্বশীর নহে)। রামায়ণে 

ও উত্তররামচরিতে র|মেরই বিরহ-প্রকাশক শ্লোক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । 

ভবভূতির উত্তররামচরিতের তৃতীয়াঙ্কে রামের হাদয়-বেদনাই প্রকাশ 

পাইয়াছে। যেমন, 

হা হা দেবি! ক্ফ,টতি হাদয়ং, অংসতে দেহবন্ধঃ 

শুন্য মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জলামি | 

সীদমনন্ধে তমসি বিধুরো৷ মজ্জতীবান্তরাস্া 
বিশ্ব$মে|হঃ স্থগয়তি, কখং মন্দভাগ্যঃ করোমি ॥২ 

চায়! হায়! দেবি! হ্বাদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের সন্ধিবন্বান সকল 
খুলিয়৷ যাইতেছে, জগংটাকে শুন্ত এবং অবিশ্রান্ত জালাময় মনে করিতেছি, 

১ কালিদাস, বিক্রমোধশীয়, ধর্থ অন্কে। 

২ ভবতৃতি, উত্তররামচরিতে, ৩য় অন্কে। 



প্রেমগীতির উদ্তব ও বিকাশ ১৫ 

ভিতরে দগ্ধ হইতেছি, বিকল অন্তরাজ্মা অবসন্ন হইয়। প্রগাঢ় অন্ধকারে যেন 

মগ্ন হইতেছে এবং মৃচ্ছ! সকল দিক আবৃত করিতেছে । হায়! মন্দভাগ্য আমি 
এখন কি করি ।' 

কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুস্তলে হংসপদিকার গানেও অঙ্ুূপ ভাব 

প্রকাশ পাইয়াছে। 
অহিণবমহুলোলুবে! তুমং তহ পরিচুম্বিম চুঅমপ্তরিং। 
কমলবসইমেত্তনিব্ব,দে মহুঅর বিস্বমরিদোসি ণং কহং ॥৯ 

-_ওগো অভিনবমধুলোভভাবনামণ মধুকর, তেমন করিয়। আত্মঞ্জরী 
চুম্বন করিয়া আসিয়া, এখন পদ্মবনে বসিবামাত্রই শান্ত হইয়৷ তাহাকে কেন 
ভুলিয়া গেলে ।' 

শকুন্তল! নাটকের প্রস্তাবনায় নটার গানটিও এ প্রসঙ্গে গ্মরণীয়_ 
থণচুন্বিআাই ভমরেহি উহ স্থুউমার-কেসর-সিহাি । 

অবঅংসঅস্তি সদঅং সিরীসকুস্থমাই পমআও ॥ 

_-দেখ, ভ্রমরের দ্বারা মুহূর্তকালমাত্র চুম্িত পেলবকেশরশিখাবিশিষ্ট 
শিরীষ ফুলগুলি মেয়েরা সন্তর্পণে কানে পরিতেছে । 

মেঘদূত তো বর্ধার প্রেমসংগীত-_যক্ষের বিরহগান | “নরনারীর প্রেম 
সম্পর্কে শুধু বিরহ লইয়। বিরচিত ইহাই প্রথম কাব্য, এমন কি মূল কবিতা । 
মেঘদূতে যাহার প্রথম পদক্ষেপ ভারতীয় সাহিত্যের সেই প্রেম-কবিতা! বৈষ্কব- 
পদাবলীতে বিচরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
মেঘদূতে প্রিয়াবিরহ, বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রিয়বিরহ, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 
গানে নিখিলবিরহ । এই ত্রিবিক্রম বর্যাকে লইয়াই। 

শুধু বিরহের ব্যাপারেই নয়, বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয়ব্যবস্থারও কিছু কিছু 
মেঘদূতে পূর্বাভাসিত। যেমন, অভিসার, সঙ্কেত স্থানে মিলন, মান, স্বপ্র- 

সমাগম ইত্যাদি ।২ 

যেমন, যক্ষ মেঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে-_ 

উংসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং 
মদ্গোত্রাঙ্কং, বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতৃকামা । 

১ শকুত্তলে ৫1১ 

২ ভঃ সুকুমার সেন- ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস । পৃঃ ২৮২ 



১৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

তত্ত্ীমার্রীং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচিং 

ভূয়োভূরঃ ম্বরমপি কৃতাং মুছনাং বিন্মরন্তী ॥ ( মেঘদূত ) 
-£হে প্রিয়দর্শন, হয়ত মলিনবসনা সে কোলের উপর বীণাখানি টানিয়া 

আমার ভনিতা-দেওয়া কথার-গাখা গান গাহিতে গিয়া চোখের জলে ভিজ 

বীণাতন্ত্রী কোনো রকমে বীধিয়। লইয়। নিজের উদ্ভাবিত মুছনা বারবার 
নিজেই ভূলিয়৷ যাইতেছে । 

“রাধারুষপদাবলার প্রান সুর বিরহের। বিরহ-স্বরের রণনেই 

বাৎসল্যের, অন্রাগের এবং মিলনের শ্রেষ্ঠ পদগুলির উৎকর্ষ । সংস্কৃত সাহিত্যে 

বিরহ প্রধানত পুরুষের তরফে । যেমন, খগ্েদে পুরূরবার বিরহ, রামায়ণে 

রামের খিরহ, মেঘদূতে যক্ষের বিরহ। নবীন আর্ধভাষার সাহিত্যে তখা 
বৈষ্ণব-গীতিকাধ্ে ধিরহ একান্তভাবে নারীরই ৷ ইহার কারণ ছুইটি। এক, 
ইতিমধো সংসারে নারীর মধাদা হাস পাইয়াছে। ছুই, প্রাদেশিক সাহিত্যের 
প্রধান বিষয়গুলি মেয়েলি ছড়া-গান হইতে গৃহীত 1১ 

অমরুশতকের এক একটি কবিতা! প্রেমের এক একটি নিখুত চিত্র। 
এগুলিকে প্রেম-সঙ্গীত বলা যাইতে পারে । যেমন-- 

গতে বাল্যে চেতঃ কুন্মধনূষা সায়কহতং 
ভয়াদাক্ষোবাস্ত।ঃ স্তনযূগমতূ্সিজিগমিযু। 
সকম্পা৷ ভ্রবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং 

কশং মধ্যং ভূমী বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ ॥২ 

শৈশব অতিক্রান্ত হইলে চিত্ত মদনের কুন্থমধন্ দ্বারা আহত হইয়াছে; 
ইহা দেখিয়া তাহার স্তনযুগল যেন ভয়েই নিক্ষান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে। 
জযুগল কম্পিত হইতেছে, লোচন কর্ণকুহরের দিকে চলিয়াছে; (শরীরের ) 
মধ্যপ্রদেশ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, বলি বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে, নিতম্বযুগল 
অলস হইয়া! পড়িয়াছে।' 

স্কত নাটকের প্রেমের কবিতাগুলি গান আকারেই স্থর সংযোগে গাওয়! 
হইত। এই যুগের কবিতাগুলিকে গীতি-কবিতাই বলা যাইতে পারে। 
সংস্কতে গাথা মানে গান, সেইদিক দিয়! বিচার করিলে বৌদ্ধ হুত্রপিটকের 

১ বাঙ্গাল সাইত্যের ইতিহাস ১ম পর্ব, পৃধাধ--ডঃ সুকুমার সেন 
২ অমর শতক (সহৃজিকর্ণাম্ৃতে ২২1৫ উদ্ধৃত) 



প্রম-্গীতির উত্তব ও বিকাশ ১৭ 

অন্তর্গত থেরীগাথা"গুলিকেও সঙ্গীত বলা যায়। এগুলিতে খেরীদের 

(সন্গ্যাসিনী ) পূর্বজীবনের প্রেমের কথাও পাওয়া যায়। 

অশোকের অন্ুশাসনের সমকালে একটি গুহালিপিতে একটি পদ্যে নিরাশ 

গ্রণয়ীর উচ্ছবাসের বাণী বিধৃত হইয়াছে-_ 
শুতমুক নম দেবদশিক্যি 

তং কময়িথ বলনশেয়ে 

দেবদিনে নম লুপদখে ।৯ 

_-্ৃতম্থকা নামে দেবদাসিক৷ 

তাহাকে ভালোবাসিয়াছে বারাণসেয় 

দেবদিন্ন নামে রূপদক্ষ |" 

গাহাসত্তসঈ ( গাথাসপ্তশতী ) শৃঙ্গাররসাম্মক কোশগ্র্থ। বনু প্রেম-কবিতা 
গ্রন্থখানিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । 

পাঅ-পডিও ণ গণিও পিও ভণন্তো বি পি অগিঅং ভণিও। 

বচ্চস্তো! বি ণ রুছ্ধো ভণ কম্স কএ কও মাণো ।২ 

-নায়ক পাদপতিত হইলেও তুমি তাহাকে গণ্য কৰ্ নাই, সে প্রিয় কথা 
বলিলেও তুমি অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছ, সে চলিয়া! গেলেও তুমি তাহাকে রোধ 
কর নাই, বলত, কাহার জন্য মান করিয়াছ ? 

অচ্ছীইং তা থইস্সং দোহিং বি হথেহিং বি তস্সিং দিট্ঠে। 
অঙ্গং কলম্বকুস্থমং ব পুলইঅং কহং এু ঢক্কিস্সং 1৩ 

-_-“তিনি (প্রিয়) দৃষ্ট হইলে, আমি না হয় ছুই হস্ত ছার! দুই নেত্র ঢাকিয়া 
ফেলিতাম, কিন্তু কদস্বকুস্থমের গ্যায় পুলকিত সমগ্র শরীর কেমন করিয়া 
ঢাকিব?' 
অবহট্ঠ-সাহিত্যেও বহু প্রেমের কবিত। পাওয়া যাঁয়। রাধাকুষ্চকে লইয়। 

নিছক প্রাকৃত প্রেমের কবিতা 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে' সংগৃহীত হইতে দেখা যায় । 
নবি মঞ্জরি লিজ্জিঅ চুঅই গাচ্ছে 
পরিফুল্লিঅ কেন্ু-লআ বণ আচ্ছে। 

জই ইখি দিগন্তর জাইহ কস্তা 

কিনব বস্মহ নখি কি নথি বসস্তা ॥ 
বি (0955 11080290190, ১ 91008, «08568 ৪7৫ 11589156890 10 

২ গাহাপতসজী, ৪1৯০1] ৩ গ্াহাসতসঙী, ৪81১৪। 

২ 



১৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

_-দনিবষঞ্জরী ধরিয়াছে চুত গাছে, কিংশ্তক লতাবন পরিফুল্লিত হইয়াছে । 
যদি এতেও, হে কান্ত, দিগন্তর যাও তবে কি মন্সথ নাই, বসন্তও কি নাই ।' 

রুষ্চলীল! অবহট্ঠ (লৌকিক ) কবিতার একটি বিশিষ্ট বিষয়। অবহট্ঠের 

সরণি ধরিয়াই জয়দেবের গান এবং তংপরে বৈষ্ণব-পদাবলীর অগ্রগতি । 

নীচের পুরাণে! অবহট্ঠ কবিতাটি কুফর ব্রজ-প্রেমলীলা ঘটিত-_ 
রাহী দোহড়ি পঢ়ণ স্থণি 

হসিউ কণহ গোআল। 

বৃন্দাবণ-ঘণ-কুগ্ঘঘর 
চলিউ কমণ রসাল ॥১ 

-প্রাধিকার দোহাটি পড়। শুনিয়৷ কষ্চগোপাল হামিল, আর বুন্দাবনের 

নিবিড় কুপ্ধগুহে কেমন রসাল মনে চলিল।, 

রামতর্কবাগীশ সঙ্কলিত “প্রাককৃত-কল্পতরুর” একটি কবিতাতে রাধাকৃষ 

প্রেমলীলার আভাস দেখি-_ 

রাহীউ ব|লাউ জুআণু কণহ। 
কীলন্ত আলিঙ্গই কণহ গোবী । 

"রাধিকা নবযুবতী, কৃষ্ণ নবযুবক, কৃষ্ণ ও গোপী (রাধা) আলিঙ্গনাদি 
দ্বারা কেলি করিতেছেন । 

চর্ধাপদে ববপকের ছলে “প্রেমসংগীত” দেখ! যাঁয় অনেকস্থলে । কাহএুপাদের 

কয়েকটি গ্রেমলীলা-র্ূপক-মণ্ডিত চর্ধাকে সেকালের প্রেমের কবিতার নিদর্শন 
মনে করা যাইতে পারে । এগুলিকে স্থর-সংযোগে গাওয়া হইত। 

তিনি তৃবন মই বাহিঅ হেলে 
হাউ স্থতেলি মহাস্ৃহলীভে । 

কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরীআলি 
অস্তে কুলীনজন মাঝে' কাবালী। 
তই লো ভোম্বী সঅল বিটলিউ 
কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ। 

কেহো৷ কেহো। তোহে।রে বিরআ৷ বোলই 
বিছুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলঈ। 

১ গন্গাদালের ছলোমঞ্জরীতে উদ্ধত । 



প্রেম-গীতির উত্তব ও বিকাশ ১৯ 

কাহু গাইউ কামচগালী 

ভোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী ॥ (চর্ধ্যা ১৮)১ 

--তিন ভূবন আমার দ্বারা হেলায় বাহিত হইল। আমি মহাস্খলীলায় 
( অথবা মহান্খনীড়ে ) শুইলাম | ওলো ডোমনী, তোর ভাবনাপনা কি 
রকম? এক পাশে কুলীন ব্যক্তি আর মাঝখানে কাবাড়ি। ওগো ডোমনী, 
তুই সকল নষ্ট করিলি। কাজ নাই, কারণ নাই, শশধর টলাইলি। কেহ 
কেহ তোকে বিরূপ বলে, ( অথচ ) বিছজ্জনের! তোকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে না। 
কাহ্ন গাহিতেছে কামচগ্ডালী (গীতি), ডোমিনীর আগে ( অর্থাৎ বাড়া) 
ছিনাল নাই ।, 

চর্যাগীতির অন্থরূপ ছিল 'বজ্রগীতি'। বজ্ত্রগীতি গাওয়া হইত গুহ যৌগিক 
ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, “মগ্ডলচত্র"”-এ। এই যোগিনী-চক্ষ-অনুষ্ঠানে হেরুককে 

জাগানো হইত বজ্রগীতি গাহিয়া। বজগীতি গানঃ ভাষা বাঙ্গালা নয়, 

অবহটঠ। একটি বজ্রগীতির নমুনা! দিতেছি-_চারি যোগ্িনী অস্থনয় করিতেছে 
উদাসীন-প্রণয়ী প্রতৃকে প্রসন্ন করিবার জন্য, (যেন রাঁসে অন্তহিত কৃষ্ণকে 
গোপীর! ব্যাকুলভাবে ডাঁকিতেছে )। 

কিচ্ছে ণিচ্চঅ বিসাঅ গউ 

লোঅ ণিমস্তিঅ কাই, 
তহ বত্ত। ৭ জই সন্ভরসি 

উট্ঠহি সঅল বিসাই। 
কজজ অপপাণ বি কবিঅ পিঅ 

মা কর স্ুপ্জ বিচ্ছিত্ত, 
ভব-ভম পড়িআ সমল জণু 

উট্ঠহি জোইণি-মিত। 
পুবব পইজ্জহ সন্ভরসি 

মা! কর কাজ্জ-বিসাউ, 

তইঅথ মিল্প সঅল জণু 
পতিঅউ জগ অবসাউ। 

১ *চর্ঘছাতিপদাবলী”, শ্রীসুতূমার স্নে সম্পাদিত 



২৩ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎদ 

'মিচ্ছে মাণ বি মা করেহি পিঅ 

উট্ঠহ হুষপ্নসহাব 
কামহি জোইি-বিন্দ তু 

'ফিটুটউ অহবা! ভাব ।+ 

_ “কাজ নিশ্চিত করিয়। লোক নিমন্ত্রণ করিয়া কেন বিষাদগত হইলে? 

তাহার বার্তা না যদি স্মরণ কর সকলে বিষাদে উঠিবে। নিজের কাজও কর! 

হইবে। প্রিয়, শৃল্ট বিক্ষিপ্ত করিও না । ভবভয়ে পড়িয়াছে সকল জন, উঠছে 

যোগিনী-মিত্র। পূর্বপ্রতিজ্ঞা ন্মরণ কর, কার্ধবিষাদ করিও না, তোমার 

অর্থে মিলিয়াছে সকলজন। জগতের অবসাদ দুর হোক। মিছাই মান 

করিও না, প্রিয়। শূন্বস্বভাব তুমি উঠ। যোগিনীবৃন্দকে কামনা কর, 

অভব্াযভাব দুর হোক ২ 
ভয়দেবের গীত-গোবিন্দকে একদিক হইতে বিচার করিলে প্রেমসংগীত 

বল! চলে। পববর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় ও গঠন বীতি জয়দেবের 

গানের মতই। সঙ্গীত বা গান বলিতে যে ধরণের রচনাছাদ বুঝি তা সংস্কৃত 

সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। ইহা প্রারৃত-অপন্রংশ থেকেই আগত । অবশ 

প্রয়োজনমত সংস্কৃত শ্লোকগুলি গাওয়া হইত। জয়দেবের আগে দুই এক 

ছত্রের "ধুয়া পদ দেখিতে পাই । জয়দেবের “গীত-গোবিন্দ' কাব্যের গানগুলিই 

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত গান। গানগুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও ছন্দ “অবহট্ঠ' 

হইতে লওয়। । গীত-গো বিন্দই সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আর 

তাহার গানগুলিই সংস্কৃত ভাষার প্ররুত গান। বলিতে গেলে জয়দেবের গান 

লইম্লাই আধুনিক ভারতীয় আধভাষার সাহিত্যের সুচেনা। 

শ্রীকষ্ের বিরহ 

। শ্রারাধার প্রতি সখী ॥ 

(দেশবরাড়ী রাগ, রূপক তাল ) 

বহতি ম্লয়সমীরে মঘনমুপনিধায় । 

স্ক,টতি কুন্থমনিকরে বিরহিহৃদয়-দলনায় ॥ 

সখি সীদ্ঘতি তব বিরহে বনমালী ॥ 1৩ 

১ জাধনমাল! ২৪৪। ২ চর্যানীতি-পদাবলী, জীনুকৃষার সেন সম্পাদিত ॥ পৃষ্ঠ! ২২-২৩ 
৬ বৈ. প. পৃষ্ঠ! ৯১ 
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_এথন মদনোন্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের 

বেদনাদায়ক কুস্থমসমূহ প্রক্ষটত হুইয়াছে। সী, তোমার বিরহে “বনমালী' 
অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন । 

জয়দেবের সমকালীন অনেক সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা-সংগ্রহে বাধারুষ্ের 

প্রেমসংগীত ও অন্তান্ প্রাকৃত প্রেমের কবিতা৷ দেখা যায়। 

চতুর্দশ শতাব্দের প্রথম পাদে মিথিলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজ! হরিহর 
সিংহের মন্ত্রী উমাপতি উপাধ্যায় সংন্কতে “পারিজাতহবর্ণ নাটক রচনা করেন । 

তাহাতে প্রাচীন মৈথিল ভাষায় রচিত একুশটি গান আছে। মৈথিল ও বাঙ্গাল 

ভাষায়__বিশেষ করিয়া ব্রজবুলিতে__পদাবলী রচনার প্রথম নির্দেশ এইখানেই 
পাইতেছি। দৃতী আসিয়া কৃষ্ণের কাছে নায়িকার বিরহদশার ছলে রূপ বর্ণনা 

করিতেছে । 

(নটরাগেন গীতম্) 

কি কহব মাধব তনিক বিশেষে 

অপনহু তন্চ ধনি পাব কলেশে। 

অপন্গুক আনন আরসি হেরি 

চাদক ভরম কোপ কত বেৰি। 

ভরমহু নিঅ কর উর পর আনী 

পরশ তরশ সরসীরূহ জানী। 

চিকুরনিকর নিঅ নয়ন নিহারী 
জলধর ধার জানী হিঅহারী । 

আপন বচন পিকরব অন্ুমানে 

হবি হরি তেমহু পরিতেজয় পরাণে। 

মাধব অব করিঅ সমধানে 

স্থপুরুধ নিঠর না রহয় নিদানে | 
স্বমতি উমাপতি ভণ পরিমাণে 

মাহেশরিদেই হিন্দুপতি জানে। 

_-মাধব, তাহার অবস্থা কি বলিব । 

ধনী আপনার দেহ লইয়! ক্লেশ পাইতেছে। 
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আরদিতে আপন মুখ দেখিয়া চাদ মনে করিয়া 

কতবার রাগ করে। 

ভ্রমবশে নিজ হাত বুকে তুলিয়া পদ্ম মনে করিয়! সে 
স্পর্শে ত্রাস পায়। নিজের কেশপাশ চোখে পড়িলে 

মেঘজাল মনে করিয়া তাহার বুক কাপিয়া উঠে। 

আপন বচন কুহুধ্বনি বলিয়া অন্গমান করে আর 

হরি হরি, তখনি যেন প্রাণ বাহির হইতে চায়। 

মাধব, এখনই সমাধান করিতে হইবে। 

সুপুরুষ কখনো! শেষ পর্যন্ত নিষ্ুর রহিতে পারেন] । 
স্ত্রী উমাপতি যথার্থ বলিয়াছেন 
মাহেশ্বরী দেবীর পতি হিন্দুপতি (ইহার মর্ম) জানেন ।" ৯ 

বড়ু চণ্তীদাসের কবিতাগুলিও তান-লয়ন্থর সংযোগে গাওয়া হইত। বাশীর 
ধ্বনি শুনিয়া রাধার মর্মম্পর্শী ব্যাকুলতা! প্রকাশ পাইয়াছে এই পদাটিতে-_ 

(কেদাররাগ, রূপক ) 

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে 
কে না ধাশী বাএ বড়ামি এ গোঠ গোকুলে 1... 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা 
দ[সী হা! তার পাএ নিশিবৌ আপনা। 

কে না বাশী বাএ বড়ারি চিত্তের হরিষে 

তার পাএ বড়ায়ি মে। কৈলে1 কোণ দোষে । 

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী 
বাশীর শবদে বড়ারি হারায়িলে1 পরাপী।... 

পাখি নহে। তার ঠাই উড়ী পড়ি জাও 

মেদিনী বিদার দেউ পসিআ্ী! লুকাও । 
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী 

মোর মন পোড়ে যেঙ্ন কুস্তারের পণী। 

আস্তর স্থাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে। 

বাসলী-শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥২ 
১ ডঃ মৃকৃমার সেন-_“বাজালা! সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, পূর্বান্ধ পৃ. ৮৮) 
১ শ্রীক্ৃকফীর্ভন, বংশীধণ্ড। বৈ. প. পৃ-৩২। 
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বিষ্াপতির রাধারুষ্ণ বিষয়ক সংগীত ও চণ্তীদাসের পদাবলীও রাধারুষ্ণের 
প্রেমসংগীত বলা যায়। 

বিষ্তাপতির ভাবোল্লামের এই পদটি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ একটি প্রেম-গীতি 
হিসাবে পরিগণিত হইবার যোগ্য । 

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু পিয়ামুখচন্দা । 

জীবন যৌবন সফল করি যানলু* 
দ্রশদিস ভেল নিরদন্দ! ॥ 

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু 

আজু মঝু দেহ ভেল দেহ । 
আজু বিহি মোহে অন্থুকুল হোঅল * 

টুটল সধহু সন্দেহ | ৃ 
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাঁকষ্ট 

লাখ উদয় করু চন্দা। 

পচবান অব লাখবান হোউ 
মলয় পবন বহু মন্দা ॥ 

অবহণ জবহু মোহে পরি হোয়ল 
তবহি মান তু নিজ দেহা 

বি্ভাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 

ধনি ধনি তুয়া নব নেহা! ।১ 

-_-“আমার ভাগ্যে আজ রাত্রি প্রভাত হইল । প্রিয়তমের চান্দমুখ দেখিলাম । 

জীবন যৌবন সফল করিয়া মানিলাম। দশদিক নিষ্বন্বহইল। আজ আমার 
গৃহকে গৃহ বলিয়া! দেহকে দেহ বলিয়া মানিয়! লইলাম। আজ বিধাতা আমার 

প্রতি অনুকূল হইল, সমস্ত সন্দেহ মিটিল। সেই কোকিল এখন লাখে লাখে 
ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র উদ্দিত হউক, পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হউক, মন্দ মলয় পবন 

প্রবাহিত হউক । এখন যখন আমার পক্ষে এইরূপ হুইল, তখন নিজ দেহকে 
সার্থক মানিলাম। বিদ্যাপতি বলিতেছেন- অল্প ভাগ্য নহ, ধন্য ধন্য তোমার 

লতুন প্রেম ।' 

১ পদকজ্জতরু ১৯৯৬। 
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আবার চণ্তীদাসের পদে-+_ 

কাহারে কহিব মনের মরম 

কেব। যাবে পর্তীত। 

হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা 

সদাই চমকে চিত ॥ 

'গুরুজন আগে দাড়াইতে নারি 

সদা ছলছল আখি । 

পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 

সব শ্থামময় দেখি ॥ 

চৈতন্ত-পরবর্তী কালে মধুক্ষরা কাব্য-প্রবাহ গভীর খাতে বহমান। 
প্রীচৈতন্দেবের অলোকসামান্য জীবনলীলা ভক্ত ও কবিদের অন্তরে 

জাগাইয়াছিল সীমাহীন আবেগ ও প্রেরণা । বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে 
ইহার মূল্য অপরিসীম । 

প্রাচীন লিরিক বা গীতিকবিতা৷ ধর্মের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়াছিল । অনেক 
ধর্মসন্প্রদায় গীতিকবিতার মাধ্যমে নিজেদের সাধন-ভজনের বা ধর্মতত্বের কথা 
প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদ/বলীতেও বৈষ্ব ধর্মমত ও ব্যক্তিগত সগ্ুণ 
ঈশ্বরের কখাই প্রকাশ করা হইয়াছে । 

| বিভিন় শ্রেণীর প্রেমকারবিতা ॥ 

মমাজস্থ নরনারীর মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর প্রেমসম্পর্ক বিদ্যমান । এই প্রেম- 
সম্পর্ককে মোটামুটি দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দাম্পত্য প্রেম অর্থাৎ 
বিবাহিত নরনারীর বৈধ প্রেম-সম্পর্ক ও অদাম্পত্য প্রেম অর্থাৎ নরনারীর 
অবৈধ প্রেম-সম্পর্ক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সব রকমের প্রেম-সম্পর্কের 
উল্লেখ আছে। এই সুত্র ধরিয়াই সংস্কত অলংকার-শাস্তেও নায়িকাকে 
“্বকীয়া' পরকীয়া" ও 'সাধারণী' এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে । 

দাম্পত্য প্রেম 

বৈদিক সাহিত্যে দেখি স্ত্রী স্বামীর ধর্মপত্ী', সংসারের কর্্ী, স্থখ-ছ্খের 
অংশভাগিনী। সুখী গার্স্্জীবনই সেকালের সংসার জীবনের আদর্শ ছিল । 
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গৃহে বিবাহিতা নারীর স্থান ছিল সকলের উধ্র্ধে। সমাজের ছোটবড় সকল 
কাজেই তার অধিকার ছিল। ধর্মশান্ত্রেও বিবাহিত নারীর মর্ধাদ। স্বীকত, 
স্ত্রীর পাতিত্রত্য ও সতীত্বের উপর জোর দেওয়া হইত। ব্যভিচাবিণী নারীর 
কঠোর শান্তির বিধান করা হইত । 

রামায়ণে সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়! দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ প্রতিফলিত 
হইয়াছে । ম্বামী রামচন্দ্র বিন দোষে সীতাকে বিসর্জন দিলেন। সীতা কিন্ত 
নিজের ভাগ্যের উপরই দোষারোপ করিলেন। তিনি রামের দোষ একটুও 

দিলেন না। কালিদাসের রঘুবংশে দেখি বাম্মিকী সীতাদেবীকে 
বলিতেছেন-_ 

“ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতান।ং কিং তন্ন যেন|সি মমাম্ুকম্প্যা ।” 

_-তুমি পতিত্রতাদের শিরোমণি । আর কি চ্ই, যাহাতে তোমার 
উপর আমার অনুকম্পা হয় । 

ভবভৃতির “উত্তরর/মচবিতে'ও অনুরূপ ভাব লক্ষ্য কর্কি। 
প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা! রামস্তাসীন্মহাত্মনঃ | 
প্রিয়ভাবঃ স তু তয়া স্বগুপৈরেব বদ্ধিতঃ ॥, 
তখৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোইপি প্রিষ্নৌইভবৎ | 

হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরমূ। 
-“সীতাদেবী, শ্বভাবতই রামচন্দ্রের প্রিয়তমা! ছিলেন, কিন্তু সীতাদেবী 

'সেই প্রিয়ভাবটা নিজ গুণেই বাড়াইয়াছিলেন। সেইরূপ রামও সীতার প্রাণ 
হইতেও প্রিয় ছিলেন । তীহাদের হবদয়ই পরস্পরের প্রণয় জানিত । 

মহাভারতের “সাবিত্রী উপাখ্যান সাবিভ্রীর সতীত্ব ও ত্যাগ দেখানো 
হইয়াছে । “দময়স্তী আখ্যানও পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে বণ্পিত দক্ষকন্তা সতীর কাহিনী উল্লেখ করা 
উচিত । সতীর মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। দক্ষ প্রজাপতি শিব- 

নিন্দা করিলেন । স্বামীর নিন্দা সা করিতে না পারিয়া ক্ষোভে ও রোষে 
সতী হজ্ঞাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন । হিন্দুসমাজে সতীসাধ্বী নারীর আদর্শ 

হিসাবে এখনে তিনি পুজিতা হইয়া আসিতেছেন। 
মহাভারতের শকুস্তলা-কাহিনী অবলম্বন করিয়! মহাকবি কালিদাস শকুন্তল 

নাটক লিখিয়াছিলেন- ইহাতে দাম্পত্য প্রেমের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। 
ধেমন, মহর্ষি কম্বের উপদেশ ( শকুন্তলার প্রতি )__ 



২৬ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উস 

* শুশ্রবন্য গুরুন্ কুরু প্রিয়সধী-বৃত্তিং সপত্বীজনে 

ভতুর্বিপ্রকতাপি রোষণতয়া মা ন্ম প্রতীপং গমঃ। 

ভূয়িষ্টং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেঘম্থংসেকিনী 
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বাম! কুলস্তাধয়ঃ ॥১ 

_ গ্তরুজনদিগের সেবা করিয়া সপতীদিগের সহিত গ্রিয়সধীর মতো 

আচরণ করিও । খারাগ্ন ব্যবহার পাইলেও ক্রোধবশে স্বামীর প্রতিকূল 
আচরণ করিও না। পরিজনদের প্রতি অত্যন্ত মুক্তহস্ত হইও, নানাবিধ 

ভোগের মধ্যে থাকিলেও গর্ববোধ করিও না। এইভাবে চলিলে অল্লবয়সী 

মেয়েরাও গৃহিণীর গৌরব লাভ করে। যাহার! বিপরীত আচরণ করে তাহার 
সংসারে ব্যাধির মত । 

কালিদাসের “কুম|র-সম্ভব' কাব্যেও দাম্পত্য-প্রেমের নিখুত আদর্শ দেখা 

যায় 

বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ বংসে বহ্ছিবিবাহং প্রতি কর্মসাক্ষী। 
শিবেন ভর্রর সহ ধর্মচর্ধা কাধ্যা ত্বয়া মুক্তবিচারয়তি ॥২ 

_-প্পুরোহিত ব্রাহ্মণ বধূ উমাকে বলিল, “বংসে, তোমার বিবাহে অগ্নি 
কর্মসাক্ষী রহিলেন। দ্বিধা ছাড়িয়! শিবের সহিত ধর্মচর্য্যা তোমার কর্তব্য 1 

গাথাসপ্তশতীতেও নরনা'বীর দাম্পত্য-প্রেমের চিত্র মেলে । যেমন, 
পাঅপডিঅস্স পইণো পুটিঠং পুন্তে সমারুহত্তশ্মি | 

দঢমগ,দুপ্নিআএ বি হাসো ঘরিণীএ ণেককন্তো ॥৩ 

--পাদপতিত পতির পৃষ্টে পুত্রকে আরে।হণ করিতে দেখিয়া কোপবশত 
অত্যন্ত ছুঃখিতা৷ গৃহিণীরও হাসি নিঙ্ষান্ত হইল।' 

অপর একটি কবিতায় দেখি-_ 
সন্তমসন্তং ছুক্খং স্ুহং চ ঘরদস্স জাণন্তি। 

তা৷ পুত্তঅ যহিলাও সেসাও্ঁ জরা মণুস্সাণং 9 

হে পুত্রক, যে বধূর বাড়ীর সকলের সদসং সুখ-দুঃখের বিচার করিয়। 
চলিতে জানে তাহ।রাই মহিলাপদবাচয, অন্যান্য রমণীরা কেবল মানুষের 
জরাসদৃশী (কুলক্ষয়কা'রিণী) । 

১ শহৃত্তলে 81২০ ২ কৃমার-৭1৮২ 

ও গাহাসস্তলঈ ১১১ ৪6 গাহালতমঈ ৬১২ 



প্রেম-গীতির উত্তব ও বিকাশ ২. 

মহাকবি "ভবভূতি তাহার “উত্তররামচরিত” নাটকে দাম্পত্য-প্রেমের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সীতাকে বিসর্জন দিলেও পতী সীতার প্রতি রামের 

ভালবাসা একটুকুও ক্ষুঞ্জ হয় নাই। সব রকম অবস্থাতেই এক রকম ছিল। 
অন্থত্র শ্লোকটি একবার উদ্ধৃত হইয়াছে । 

অদ্বৈতং হৃখছুঃখয়োরম্থগুণং সর্বস্ববস্থান্থ যৎ 
বিশ্রামো হবদয়ন্ত যত্র জরসা যন্মিন্নহার্যো রসঃ | 

কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যং স্সেহসারে স্থিতং 

ভদ্্রং তন্য স্থমান্ুষস্ত কথমপ্যেকং হি তং প্রাপ্যতে ॥১ 

_“যে বন্ধ স্থথ ও দুঃখের অভিন্ন আশ্রয় এবং সকল অবস্থাতেই অনুকূল, 

যেখানে পরিশ্রান্ত হৃদয়ের বিশ্রাম হয়, যাহার প্রতি অন্নুর[গিকে বার্ধক্যও হরণ 
করিতে পারেন! এবং কালে লঙ্জার আবরণের অভাব হইন্ধে যাহা অন্ুরাগের 

পরিপক্ক উংকৃষ্ট অংশে অবস্থান করে, সেই সঙ্জনের নিক্কুবচ্ছিম্ন সেই মঙ্গলটি 

অতিকষ্টেই পাওয়া যায় । 

স্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিবাহিত ন।রীকে 'স্বীয়া” বা শ্বস্্ী' বলা হইয়াছে__: 
লজ্জাপজ্জত্পসাহণাইং পরভত্তিণিপিবাসাইং | 
অধিণঅদুম্মেহাইং ধঞ্নাণ ঘরে কলত্তাইং ॥২ 

রূপ গোল্বামীর বৈষ্ণবরসশান্ত্র “উজ্জলনীলমণিতে' বূক্বিণী, সত্যভা'ম। প্রভৃতি 

বিবাহিত কৃষ্ণবল্পভাদেব “ম্বকীয়া” বলা হইয়াছে” 

স্বকীয়াঃ পরকীয়াশ্চ দ্বিধা তাঃ পরিকীতিতাঃ ॥ 

করগ্রহবিষিং প্রাপ্তঃ পতু]র/দেশতংপর|ঃ | 
পাতিত্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কিতা ইব ॥৩ 

অদাম্পত্য প্রেম 

অদাম্পত্য প্রেম বলিতে বুঝি অবিবাহিতা নারার--১। গৃহিত সম্পর্ক ; 
২। অন্তান্য সম্পর্কের পুরুষের সহিত প্রেম । রমণীর পরপুরুষের সহিত প্রেম, 

১ উত্তররামচরিতের প্রথমান্কে 
২ লঙ্জ! যাহার পর্ধাপ্ড ভূষণ, পরপুরুষের আকাঙ্গাশূণ্ত, অবিনয়ে যিনি অনভিজ্ঞা, 

এইক্ধপ সৌভাগ্যবতী রমণী ভাগাবানের ঘরে থাকেন। 
৩ শ্রীকৃষ্ণবঙ্পভাগণ দ্বিবিধ।-_স্বকীয়৷ ও পরকায়। | বাহার] পাণিগ্রহণের রীতি অনুগারে 

প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞতানুবতিনী এবং পাতিত্রত্য ধর্ম হইতে কিছুতেই বিচলিত হন না, রগশাস্তে, 
তাহাদিগকে স্বকীয় নারিক। বলে। 

উত্জলনীলমশি-হয়িপ্রিয়! প্রঃ ৩।৩০৪। 



২৮ বৈষব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ব্যভিচারী প্রেম, অবিবাহিতা কুমারীর প্রেম, বারবণিতার প্রেম। এই 

সমস্ত প্রেম সম্পর্ক লইয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বহু প্রেমগীতি রচিত 

হইয়াছে, নব্য ভারতীয় ভাষাতেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
প্রথমেই নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা বলি। বৈদিক সাহিত্য মূলতঃ ধর্মগ্রন্থ, তবু 

ছুই-একটি আখ্যানে প্রেম-সম্পর্কের কথা আছে, খগবেদের যম-যমী সংবাদে 
দেখা যায় যম ও যমী হইতেছে ভ্রাতা ও ভগিনী, যমী যমকে বিবাহ করিতে 
বলিতেছে আর যম ভ্রাতাঁ-ভগিনী সম্পর্ক তুলিয়া বিবাহে অসম্মত হইতেছে । 

প্রান্কত প্রেম-কবিতার কোশকাব্য হালের "গাথাসপ্তশতী' হইতে দেবর- 
ভ্রাতৃজায়ার নিষিদ্ধ প্রেম-সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি-_ 

দিঅরস্স অস্ুদ্ধমণস্স কুলবহু নিঅঅকুডডলিহিআইং। 
দিঅহং কহেই রামাণুলগগসোমিত্তিচরিআইং ॥১ 

-দৃষিতচিত্ত দেবরের নিকট কুলবধূ নিজের (গৃহ) কুড্ডে চিত্রিত বা 
লিখিত রামান্থুরক্ত লক্ষণের চবিতগুলি দিবস ব্যাপিয়! বর্ণনা করিতেছে । 

অপর একটি গাথায় দেখি-_. 

পুটি ঠং পুসম্থ কিসোঅরি পড়োহরক্কোন্নপত্তচিত্রলিঅং | 
ছেআহিং দিঅরজাআহিং উজ্জুএ মা কলিজ্জিহিসি ॥২ 

হে ককশোদরি, বাড়ীর পশ্চাদ্গৃহের সম্গিহিত অস্কোটবৃক্ষের পত্রদ্বারা 

চিত্রিত তোমার পৃষ্ঠদেশ পুছিয়া ফেল_ নচেৎ হে সরলে, তোমার চতুর 
“দেবরপত্বীরা তোমাকে বুঝিয়৷ ফেলিবে। 

আধ্যাসপ্রশতীতে দেবর-ভ্রান্ধূর অবৈধ জম্পর্ক লইয়া কয়েকটি কবিতা 
আছে? এখানে একটি উদ্ধত করিতেছি। 

দলিতে পলালপুঞ্জে বৃষভং পরিভবতি গৃহপতৌ কুপিতে। 
নিভৃতনিভালিতবদনৌ হলিকবধূদেবরে৷ হসতঃ 1৩ 

_খিড়ের গাদাটি বিদলিত দেখিয়া কুপিত গৃহপতি বৃষভকে মারিতে 
থাকিলে হলিকবধূ ও তাহার দেবর পরম্পর মুখ চাহিয়া হাসিতে লাগিল । 

চর্ধাগীতিকায় নিষিদ্ধ প্রেমের উল্লেখ দেখা যায়__ 

আলে! ডোস্বি তোএ জম করিবে ম সাক্গ | 
নিঘিন কাহু কাপালি জোই লাঙ্ষ ॥৪ 

১ গাহারত্ধদঈী ১৬৫ গাহানতৃলঈ ৪1১৩ 

৬ আর্ধাসগ্তশতী ৬২০ ৪ ১০ সংখ্যক চর্ঘ।। 



প্রেম-গীতির উদ্ভব ও বিকাশ ২ 

লো ডোমনী, তোর সন্ধে করিব আমি সাঙ্গ! । (আমি) কাহন কাবাড়ি 

যোগী লাঙ্গ ।' 
্রীরুষ্ণকীর্ডনে রাধা মাতুলানী সম্পর্কের বা অগম্যাগমন দোষের কথা 

উল্লেখ করিয়া কের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতেছে । কৃষ্ণের সহিত রাধার 

মাতুলানী সম্পর্ক সত্বেও প্রথমত কৃষ্ণের আগ্রহে ও পরে রাধার প্রার্থনায় 
উভয়ের দৈহিক সম্ভোগ ঘটে । অগম্যাগমনের এই অবৈধ কাহিনীর কথ! কবি 

বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। শুধুমাত্র দানখণ্ডেই অন্তত চৌদ্দবার ইহার 
উল্লেখ আছে । যেমন £ 

লাজ না বাসসি তোএ গোকুলকাহ। 

সোদর মাউলানীত সাধ মহাদান ॥ 

হেনক বচন, না বোলকাহ্াঞ্জি, তোর বাপে নাষ্ছি, লাজ। 

সোদর মাউলানীত, ভোলে পড়িলাহা, দেখি রূপ্লী কাজ ॥১ 
দুর্লভ মল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীতে আছে-_ 

সং মাএ ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান । 

তাহার কারণে তোক্দি পাইবা অপমান ॥ 

দেবী গৌরীর রূপে মুগ্ধ হইলে হাড়িপার পুত্র গাতুর সিদ্ধ এইভাবে অভিশপ্ত 

হইয়াছিল। 
বিজয়গুপ্তের ( “পল্মাপুবাণ' ) “মনসামঙ্গলে' নিজ মানসকন্তা মনসাকে 

দেখিয়া শিবের উত্তেজনা_ 
কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত। 

লজ্জার বিকল পন্সা শুনিতে কুৎসিত ॥ 

নাকে হাত দিয় পঞ্স। বলে রাম রাম। 

শিবের চরণে পড়ি করিল প্রণাম ॥ 

পল্পা বলে বাপ তুমি পরম কারণ। 
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন ॥২ 

ভারেতর 

১ শ্রীরববীর্তন, দানখণ্ড ৪৮, ৯৭ 

ছু প্যারীমোহন দাসগুণ্ত সম্পাদিত বিজযগুপ্তের পদ্যাপুরাণ। 



৩০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উত্স 

বিবাহিত! রমণীর পরপুরুষের সহিত প্রেম 

অথর্ববেদের একটি স্থক্তে বিবাহিতা রমণীর পতি বাঁচিয়া থাকিলেও 

ধর্ম চরণের উদ্দেশ্টে অন্য পতি-গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও 

মহাভারতে অসতী নারীর বহু কাহিনীর সন্ধন মেলে । বাংসায়নের কামস্ত্জে 

“অসতী” নারীর উল্লেখ পাওয়া! যায়। প্রাচীন প্রাকৃত কোষকাব্য গাথা- 

সপ্তশতীতেও ব্যভিচারিণীর প্রেমের গাথা পাওয়া যায়। 

পই-পুরও ব্বিঅ ণিজ.জই বিচ্ছ্দটঠোত্তি জারবেজ্জঘরং। 

নিউণ-সহী-কর-ধারিঅ-ভূঅ-জুঅলন্দোলিণী বালা ॥১ 

_বুশ্চিকদংশনে কাতর হইয়াছে এই ছলে সেই বালা পতিসমীপেই 
চতুর স্থাগণ ঘর! ধূত অবস্থায় ভূজযুগল আন্দোলিত করিতে করিতে জার- 
বৈচ্যের গৃহে নাত হইতেছে ॥ 

গহবই গওম্হ সরশং রকৃথন্থ এঅংতি অডঅণা ভণিবী 

সহসাগঅস্স তুরিঅং পইণে। ব্বিম জারমন্সেই ॥২ 

হে গৃহস্বামিন্, এই পুরুষটি আমাদের শরণাগত হইয়াছে, তাহাকে 

রক্ষা কর, এইরূপ বলিয়! অসতী (পত্রী ) সহসাগত পঁতির নিকট স্বর জারকে 
সমর্পণ করিল । 

সহুক্তি-কর্ণাম্বতে পরপুরুষের সহিত বিবাহিতা রমণীর, প্রেমের দৃষ্টান্ত 
'মেলে। পদটি 'সাহিত্য-দর্পণে' উদ্ধৃত । 

ৃষ্টিং হে প্রতিবেশিনি ক্ষণমিহা প্যন্মদ্গৃহে দাশ্যসি 

প্রায়েণাস্ শিশোঃ পিত1 ন বিরসাঃ কৌপীরপঃ পাশ্ততি ৷ 
একাকিন্তপি যামি সত্বরমিতঃ জোতন্তমালাকুলং 

নীরদ্ধান্তস্নমালিখস্ত জরঠচ্ছেদা নলগ্ন্থয়ঃ ৩ 
_হে প্রতিবেশিনী, কিছু সমর আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি দিও, এই 

শিশুর পিতা কূপের জল পান করিতে পারে না। একাকিনী আমি তমাল- 
বৃক্ষপূর্ণ শ্রোতন্ষিনীতীরে শীঘ্রই যাইব। নিশ্ছিন্ন কঠিন নল খাগড়ার গ্রস্থিগুলি 
শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিবে ।, 

১ গ্াহাসতসঈী ৬।৬৭। ২ গাছাবতগঈ ৩৯৭। 

৬ সা'দ. হর্থ পরিচ্ছেদ (৪1৯) সহৃক্িক ২১৪।১। 



প্রেম-গীতির উদ্তব ও বিকাশ ৩১ 

চর্যাগীতি পদাবলীতে পরনারীর সহিত প্রেমলীলার রূপকে অধ্যাত্ 
সাধনার কথ! বলা হইয়াছে । যেমন, 

“সবর তৃজঙ্গ শইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী 1, 
-+শিবর নাগর, নৈরামণি নাগরী, প্রেমে রাতি পোহাইল' ।৯ 

অবিবাহিতা যুবতী কুমারীর প্রেম 
মহাভারতের কর্ণকুন্তী সংবাদে কন্যার প্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয় যায়। সংস্কৃত 

নাটকে দেখা যায়, নায়ক রাজার পরিণীতা ও ভোগ্যা স্ত্রী ছিল। যাহার 
অবিবাহিতা যুবতী ভন্নীকে রাজা ভোগ্য। পত্বীরূপে গ্রহণ করিত, তাহাকেই 
*শকার' বলিত, সেই হইত নগর-কোটাল। এই সঙ্ধগ্ধে গ্রাথাসপ্তশতী হইতে 
দুইটি গাথা উদ্ধৃত করিলাম-২- 

কারিমমাণন্দবড়ং ভাঁমিজ জন্তং বহুঅ সহিআহিং $ 

পেচ্ছই কুমাবীজাবো হাস্বশ্মিসেস্হি অচ্ছিহিৎ ॥ই 

_+কুমারীর জার সথীগণ দ্বার! ঘৃণ্যমান বধূর কৃত্রিম আনন্দপট হাসোন্িস্র 
'নয়নে দেখিতেছে ।” 

মগ্্রে আতগ্রন্ত। আসপ্রবিআহমঙ্গলুগগাইং 

তেহিৎ জুআণেহিং সমং হসন্তি মং বেঅসকুডঙ্গ। ॥* 
আমার মনে হয় যে, সেই যুবকগণের সঙ্গে বেতসনিকুগ্জসমূহও আমার 

'আসন্ বিবাহের '্গজলগীতি শ্রবণ করিয়া আমাকে উপহাস করিতেছে ॥ 

চর্যাগীতিতে বালিকার প্রেমের রূপকে অধ্যাত্মতত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 

গ্অণত গঅণত তইল! বাড়ী হি এ কুবাড়ী 
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে স্থঘাড়ী ॥ 

ছাড় ছাড় মাআ-মোহ1 বিষমে ছুন্দোলী । 

মহান্থহে বিলসন্তি শবরো লইআ স্থণ মেহেলী ॥৪ 
-_গ্গগণে গগণে তৃতীয় বৃক্ষ বাটিকা হৃদয়ে কুঠার, 
কণ্ঠে ল্ নৈরামণি বালিকা, জাগিয়! থাকিলে মঙ্গল। 

ছাড় ছাড় মায়া-মোহ (রূপ) বিষম গ্রন্থি। 

মহাম্বথে বিলাস করেন শবর শুন্য (অবরোধ বা মেয়েকে ) লইয়া! ।' 

১ হনংচর্বা ২ গাহাসতগজঈ ৫1৫৭ 
৬ গান্থাসভসজঈী ৭19৩ ৪ ৫০ নং চর্ধা 



৩২ বৈফব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

বারবণিতার প্রেম 

প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যে বছভোগ্যা কলানিপুপা বারাঙ্দনার উল্লেখ আছে। 
পালি সাহিত্যেও বাসবদত্তা শ্রীমতী প্রভৃতি রাজনটার পরিচয় মিলে, সমাজে 

তাহাদের স্বণী করা হইত না, তাহাদের সহা্ভূতির চক্ষে দেখা হইত। 
শৃত্রকের “মচ্ছকটিক' নাটকে বছগ্ুণান্থিতা! বেস্টা বসন্তসেনা ও ব্রাহ্মণ চার্দতের 

প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শেষে তাহাকে “বধূর” সম্মান দেওয়া হইয়াছে । 
বহুনায়কনিঠা বারবণিতা। ছুইপ্রকার-_অন্ুরক্তা ও বিরক্তা। মৃচ্ছকটিকের 
বসন্তসেন। চারুদত্তের প্রতি অন্ুরক্তা। “লটক-মেলকে' মদনযপ্তরী বিরক্তা। 

গাহাসত্তসঈ'তে বারবণিতার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, 

ণনদন্ত ্বরঅন্থহরসতহাবহ রাইং সঅললোঅস্স 
বুকে অবমগগবিণিম্মিআইং বেসাণং পেম্মাইং ॥১ 

--সকল লোকের স্থরতস্থখরসের তুষ্ণাপহারক এবং বহু প্রকার 

কৈতবমার্গ ঘার। রচিত বেশ্টাজনদের প্রেম রসিকজনের অভিনন্দনীয় ছোক 1” 
কে উব্বরিআ কে ইহ ণ খণ্ডিয়া কে ণ লুত্ত-গ্তরু-বিহবা। 
ণহরাইং বেমিণিও গণনা-রেহা উব বহস্তি ॥২ 

--কত (পুরুষ ) অত্যন্ত আকৃষ্ট না হইয়াছে, রি ীরিগলর 

হইয়াছে, আবার কত পুরুষ বিপুল বিভবের লোপ না করিয়াছে-_“বারবণিতা। 

যে গণনা-রেখার মত নথ (ক্ষত) গুলি বহন করিতেছে । 

সনুক্তি-কর্ণাম্বতে বেস্তাপ্রেমের বর্ণনা করা হইয়াছে__ 
সমুত্রবীচীব চলম্বভাবা 
সন্ধ্যাভ্রলেখেব মুহূর্তরাগ!। 
বেস্ট কৃতার্থ। পুরুষং হ্ৃতস্বং 
নিশ্পীড়িতালক্তকবদ্ জহাতি ॥৩ 

'সমুত্রতরঙ্গের মত চঞ্চলম্বভাবা, সান্ধ্যমেঘের যত ক্ষণমাত্র বাগ-প্রদর্শন- 
কারিণী কতার্থা বেস্তা নিঙ্ড়ান আল্তার মত পুরুষের ধন হরণ করিয়া 
পরিত্যাগ করে ।' 

১ গাকাসতগঈ ২1৫৬ 

২ গাহ্াসতসঈী ৫1৭৪ 

ও সম্ৃতি-কর্ণানৃত ২1১৭৫ 



প্রেম-গীতির উত্তব ও বিকাশ ৩৩ 

দ্াসী-সখী-দুতী প্রস্ভৃতির প্রেম 
বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে নায়িকাদের দাসীর প্রেমকাহিনীও দেখা যায়। 

ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবালা-সত্যকামের কাহিনীতে দেখি_ভর্তৃহীন৷ 
জাবালা বহুজনের পরিচর্যা করিয়৷ সত্যকামকে লাভ করিয়াছেন। শূত্রকের 

মুচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনার দাসী মদনিকার সহিত শবিলকের প্রেমকাহিনী 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । সখী ও দৃতীরা নায়িকাকে সাহায্য করিতে গিয় 

নিজেরাই প্রেমের পাত্রী হইয়া পড়িত। সদুক্তি-কর্ণামৃতের একটি শ্লোকে এই 

ভাবের একটি কবিতা! দেখি, নায়িকা দূতীকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে-_ 
নিঃশেষচ্যুতচন্দনং ত্তনতটং নির্মৃ ্টরাগোইধরো! 
নেত্রে দূরমঞ্জনে পুলকিতা৷ তন্বী তবেয়ং তন ঃ। 

মিথ্যাবাদিনি দৃতি বাদ্ববজনন্ত।জ্ঞাতপীড়াগমে 
বাপীং স্বাতুমিতো গতাসি স পুনস্তম্।ধমস্তাস্তিকম্ ॥৯ 

-_-“তোমার স্তনতট হইতে চন্দন মুছিয়া গিয়াছে, অধরের রাগ চলিয়া 
গিয়াছে, নেত্র হইতে অঞ্জন দূরীভূত হইয়াছে, তোমার এই তন্বী তন্থু পুলকিত 

হইয়াছে; হে মিথ্যাবাদিনী দৃতী, তুমি বন্ধুজনের দুঃখ বোঝ না, তুমি 
বাপীতে ন্নান করিতে গিয়াছিলেঃ সেই অধমের (নরকের) নিকট যাও নাই 

(অর্থাৎ তুমি সেই নায়কের নিকট নিয়াছিলে, তাই তোম।র এই দশা)। 
রূপগোস্বামীর “উজ্জবল-নীলমণি'তে দেখি শ্রীরাধ। উ৷হার সথীদিগকে শ্রীক্চের 

সহিত মিলনের জন্য পাঠাইতেছেন । শ্রীরাধার কোন সখী বলিতেছে__ 

প্রবিশতি হরিরেষ প্রেক্ষা নৌ হৃষ্টচেতাঃ সখি, সপদি মুধা ত্বং সন্ত্রমাৎ 
প্রযাসীঃ ৷ পৃথৃভূজপরিঘাভ্যাং স্বত্ধয়'রপিতাভ্যাং । তটভূবি স্খমাবাং মণ্ডিতে 

পর্্যটাবঃ 1২ 

হে সখি, আমাদের দুইজনকে দেখির! হষ্চিত্ত হরি এই দিকে 

আসিতেছেন, তুমি বুথ সাধ্বস করিয়া চলিয়া যাইও না, উহার পরিঘতুল্য 
বিশাল বাহুদ্বয় ক্বন্দদেশে অর্পণ করিয়া আমরা স্থখে যমুনাপুলিনে পর্যটন 
করিব ।' 

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতগ্থচরিতাম্বৃত গ্রন্থে দেখি শ্রীরাধ! তাহার সথী- 

দিগকে কৃষ্ণসমীপে পাঠাইতেছেন। 

১ সহৃক্িক ২১১৩১ ২ উজ্ছ্বল-নীলহণি+ সতীভেদ প্রকরণ ৮1২৩ 
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৩৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

যদ্পি সথীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন । 

তথাপি রাধিক। যত্বে করায় সঙ্গম ॥ 
ন[না-ছলে কৃ প্রেরি সঙ্গম করায়। 

আম্মস্থথসঙ্গম হইতে কোটি স্থথ পার ॥+ 

প্রাচীন অলঙ্কারশ|ন্ত্রেরে রীতি অন্ুনরণ করিয়া! বৈষ্ণবরসশান্ত্র-প্রণেতা 

বূপগোস্বামী কৃষ্চপ্রেয়সী নারিকাদের “স্বকীয় ও পরকীয়া" ভেদে দুইভাগে 

ভাগ করিয়াছেন। “সরিদ্ধী' বা সাধারণী নায়িকাতেও কৃষ্ণরতি থাকায় 

“পরকীয়াবং” বলিয়! তাহাকে পরকীয়। শ্রেণীতে ধরিগ্নাছেন। কৃষ্ণরতির 

প্রকর্ষের দিক হইতে বল্লভাগণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াছে__সাধারণী, 

সমর্থ। ও সমগ্ধস| | 

এশ্বরিক প্রেম 
ভারতাঁয় ভাবনায় যুবক-খুবতী পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ বা প্রেম 

অন্তভব করে, আর কোন ভক্ত ভগবানের প্রতি যে প্রেম অন্থভব করে__এই 
দুইটির মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। বা কিছু পার্থক্য আছে, তাহা! 

তছে আবেগের সামগ্রী লইয়া । প্রেমের মধ্যে কোন ভোগেচ্ছা বা 

ইন্জিয়হখের বাঞ্ছ৷ নাই, ইহা হইতেছে মানসিক আবেগের আনন্দোল্লাস। 
সৌন্দধ হইতেই প্রেমের সৃষ্টি হয়। একক্ষেত্রে মানবের স্বন্দর দেহ-সৌসষ্ঠব 
আবার অগ্তদিকে ভগবানের মৃতির সথষমা, যাহ। ভক্তজনের মনে প্রেমান্ছভূতির 
সৃষ্টি করে। তথাপি আমরা আবেগের বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করিয়! পার্থক্য 

নির্ণয় করি । 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর নান! দেশে মানবীয় আকাজ্ষাকেই 
একটু অদলবদল করিয়া! ধর্ম-সাধনায় প্রয়োগ করা হইত। খ্রীষ্টান সাধু-সন্তগণ 
নিজেদের শ্রীষ্টের দয়িতা কল্পনা করিয়া আদ্িরসের মধ্যেই সাধনার সফলতা 
খুঁজিয়া পাইতেন। সেন্ট জন্ (96. 1০15.) এইরূপ আবেগ ও আত্তির বশে 
বলিয়াছিলেন__ 
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প্রেমগীতির উদ্ভব ও বিকাশ ৩৫ 

সেন্ট থেরেসা, সেপ্ট ক্যাথারিন প্রভৃতি ভক্তিমতী প্রাতংম্মরণীয়৷ মহিলা রাও 

আদিরসের মধ্যে খ্ীষ্টকে পতিভাবে ভজন! করিতেন। শ্রীষ্টপূর্ব যুগের একজন 

তত্বরসিক ছিলেন প্লাটিনাস ; তিনি বলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষ প্রেমের যোগে 
যুক্ত হইতে পারে । প্রেমের দ্বারাই তাহাকে পাওয়৷ যায়, চিন্তার দ্বার। নহে। 
বাইবেলের “সলোমন-গীতিকা” (19 9০০ ০ 90102700) 010 198687066) 

কিআদিরস|র্র নহে? 435 01806 ০5 2 95৫ ৪0981010100 চা150] 

[07 ৪০০] 19৮61] £ ] 80006 17377 100৮ [ 1081)0. 00100 3০6, ইহা তো 

চিরন্তনী মর্মম্পশিণী বিরহ-গীতি, ইহা তো মত্ত্যপ্রেমের বামনা-রপ্রিত। তীহাবা 

মধুরভাবে ভগবানের আরাধনা করিতেন। 
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আলোযক়্ার-সম্প্রদায় 

দক্ষিণভ|রত বনু প্রাচীন ক।ল হইতেই ভক্তি-সাধনার কেন্দ্র, ভক্তিদর্শনের 

উৎসভূমি | শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই এই অঞ্চলে তামিলভাষী আলোয়া'র 

নামক ভক্ত-সম্প্রদায়ের উদ্তব হইয়াছিল। তামিল ভাষায় রচিত ইহাদের 

প্রেমভক্তি-বিষয়ক অতি উতকৃষ্ট ভজন-গীতিকা আছে, যাহার ভক্তির গভীরত। 

প্রেমের আতি, শিল্পস্ষ্টির অপূর্ব নিপুণতা৷ বাঙ্জালার মহাজন পদাবলীর ( বৈষ্ণব 
পদাবলীর ) সহিত তুলনীয় । আলোয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ 
ভক্ত ছিলেন, তীহাঁরা যেমন কৃষ্ণের গোপীলীলা ম্মরণ মনন কীর্তন করিতেন, 
তেমনি আবার কৃষ্ণকে পরম দয়িত-বূপে এবং আপনাদিগকে কৃষ্ণ-প্রেয়সীরূপে 

কল্পনা করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট গান লিখিয়াছিলেন । এইরূপ সাধনার ইঙ্গিত মধ্য- 

যুগের সাধিক1 মীরাবাঈএর বহু ভজনে পাওয়া যায়। মীরাও রাধার মত “সব 
তেয়াগিয়া একমন হইয়! নিশ্চয় হইলাম দাসী” এই ধরনের বহু উক্তি 

করিয়াছেন। “মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর”_ এইরূপ ভণিতা দিয়া 
মীরাবাঈ প্রায় পদেই কৃষ্ণের প্রতি আকাজ্ষ। ও আতি প্রকাশ করিয়াছেন__- 
যেখানে তিনি ও রাধা এক হইয়া! গিয়াছেন। 

১ %/1]1 10018007105 16088898008, 7১, 63 
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আুফী-সম্প্রদায় 

ইরানের স্ুফীসাধকগণও স্বর্গ কামনা! করেন নাই, মুক্তি চাহেন নাই, শুধু, 

ভগবানকে ভালবাসার মধ্য দিয়! পাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহারাও ভক্ত- 

ভগবানের সম্পর্কট মর্ত্য প্রেমিক-প্রেমিকার ( মাশ্তক-আসিক) উত্তপ্ত 

কামনারাগের মধ্য দিয়াই পাইতে চাহিয়াছিলেন। ম্মরণ-কীর্তন-নর্তনের মধ্য 

দিয়! ব্ফীগণ ভগবানের প্রেমগান করিতেন; কেহ কেহ আবেগের অতিরেকে 

“শা পাইতেন। তখন তাহাদের বাহিক চেতনা থাকিত না। রাগাম্থগা 

বৈষ্ণবদের মতো! ইহারাও গ্রন্থ অপেক্ষা অন্তরের অন্থুরাগের অধিকতর মূল্য 

দিতেন। উহাদের বু কবিতায় তীব্র মর্ত্যবাসনাই ভগবৎপ্রেমের আকাজ্কা- 

রূপে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়/ছে। স্কী কবি বলেন £ 
“10006 00028 1409 ] 10০7 

1১119 [11959 10:9901) 

60 79 1118 [961:6906 1091" 

01061] 275 06৪1)? (শফী কবি য়াহা। মুআধ )৯ 

স্মফী ভক্তগণ নিজেদের প্রেমিক বা আসিক এবং ভগবানকে “মাশুক' বা 

প্রেমিক! বলিয়াছেন। বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তি ও স্থফী সাধকগণের প্রেমের 
মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। রাধাকুষ্ণের নিত্যলীলায় বৈষ্ণৰ কবিগণ 

“সখী বা মঞ্জবীর ভূমিকা গ্রহণ কবির! লীলা দর্শন করিয়াছেন, কিন্ত 

তাহার। নিজেরা কখন ভগবানের প্রেমিকা হইবার বাসন। করেন না। 

রূপকা শ্রিত প্রেম 
বৌদ্ধ সহজির। 

বৌদ্ধ মহাযান সাধকদের মধ্যে একদল ছিলেন “সহজিয়া-পশ্থী” । দেহের 
সহজাত বৃত্বিগুলির চরিতার্থ ত। বিধান করাকেই ধার! ধর্মসাধনার উপায় বলিয়া 
মনে করেন, তাদের সহজিয়! সাধক বলা হয়। এই দিক হইতে কেবল 
বৌদ্ধ নয়, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সহজ স|ধক রহিয়াছেন, 
মধুর মরমীয়৷ সঙ্গীতের আকর বাউলরাও সহজ-সাধন-পন্থী। বৌদ্ধ সহজ 
সাধক বজ্রযাণী সম্প্রদায়ের গোপন সাধনার ইঙ্গিত লুকানো রহিয়াছে চর্যা- 
পদাবলীর অন্তরালে । 

১ ডঃ অলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৫ 



প্রেম-গীতির উদ্ভব ও বিকাশ ৩৭ 

শবর-শবরীর প্রেম-লীলার বূপকে সাধন-তত্ব বণিত হইতেছে-__ 

উঠা উচা পাবত তঁহি' 'বসই সবরী বালী 
মোবঙ্গ পিচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুপ্রবী মালী। 
উমত সবরো৷ পাগল শবরৌ, মা কর গুলী, গুহাড়া তোহৌরি। 
ণিঅ ঘরণী নামে সহজ তুন্দরী 1১ (২৮ চধা ) 

_-চু উচু পর্বত, সেথানে বাস করে শবরী বলিকা, ময়ুরপুচ্ছ পরিহিত 
শবরী, গলায় গুঞ্ার মালা । উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও না,_ 

তোমার দোহাই, (তোমার ) “আপন গৃহিণী' (ও), নামে সহজ স্্ন্দরী 1 

কৃষ্তদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে শ্রীচৈতন্ধ রাধা ও কৃষ্ের সযুজ 

অবতার এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। হয়ত এই তত্বের বীজ 
আসিয়াছিল তান্ত্রিক মহাযানের ঘুগনম্ব “হেরুক-নৈবাজ্মার' (বাউলদের “নিরঞ্জন- 

নৈরামণি' ) উপাসনা বীতি হইতে । কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরামানন্দের মুখ 
দির! বলাইয়াছেন £ “উপাসন্তের মধ্যে কোন উপান্ত প্রধান । 

শ্রেষ্ট-উপাস্ত যুগল রাধারুষ্-নাম ১ 

১ শ্রীচৈতত্তচরিতান্থত, মধা লীলা; ৮ম পরিচ্ছেদ । 



ততীস্ত্র অধ্যাস্তর 

লোকগাহিচ্য 
যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি উচ্চ নীচ দুইটি পৃথক পর্যায়ে 

বিভক্ত ন। হইয়! পড়ে, ততক্ষণ সেখানে লোকসাহিত্যের উতদ্তব হয় না। ইহা! 

আবার বিশেষ স্তরেরই সংহত শক্তির সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়। 

যে সমাজে সাংস্কৃতিক উপকরণ ঘত বেশি তাহার সামাজিক সংহতিও তত 

দুঢ়। সমগ্র সমাজের সুখ-ছুখই একই স্থরে উচ্চারিত, আনন্দে সমস্ত সমাজ 
একই সঙ্গে উদ্বেলিত। আধুনিক উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের 

তফাৎ এইখানেই । ব্যক্তিপ্রতিভার আত্মকেন্দ্রিক সাধনা লোকসাহিত্যের 

বহিভূত। ইহা! স্পষ্টত সমগ্র সমাজেরই রচনা । একের বুচনাই দশের সম্পত্তি 

হইয়! দীড়ায়, আবার দশের চিন্তাণারার সমভাগী কবির গীতি সমস্টিরই কথা 
বহন করে, লোকসাহিত্য তাই সার্জনীন। লোকস'হিত্যের খ্যাতনাম। 
ভাত্বিক 81. 10.90907, বলেন, লোকসহিত্য ৭৪ 80709003706 ₹710101) 679 

1008%1006] 1999 10 002010000 7101) 1519 19110785 1086 889 81] 10859 9099 

800 1)87008 800 909901, 16 15 1706 99075 60 1017009816 98 8 

10015100581] ৮৪ & 087 0£ 1019 90011019616, 16 10781595 1008911- _ 

[090178199 26 10018196196 099060. 8৪ 6159 1910] 0010861(098- 0888 

18101)0: 101) 1019 [09710018 88600676 0 108000100,৯ 

লোকসাহিত্যকে স্প্গুত; কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচাধ মহাশয় বাংলা লোকসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে যে শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছেন, আমরাও মোটামুটি সেই বিভাজনকেই মানিয়া লইতেছি। 

পরে আলোচনার জন্য আমরা! বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীকেই গ্রহণ করিব । 
১। ছড়া 

২। গীতি 

৩। গীতিক। 

১ 8? 13810000, 91১ 217 পৃঃ ৪০০। 



লোকসাহিত্য ৩৯ 

৪1 কথা! 

(ক) রূপকথা 

(খ) উপকথা 

(গ) ব্রতকথা 

৫ ধাঁধা 

৬। প্রবাদ 

৭। পুরাকাহিনী 
৮। ইতিকথা । 

বাংল! লোকসাহিত্যে ছড়ারই উদ্ভব ঘটে প্রথম। সহজেই ইহাকে 

লোকসাহিত্যের অন্যান্ বিষয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করা যাঁয়। সাধারণ 
লোকসংগীতের সহিত ছড়ার পার্থক্য নির্দেশ করিতে গেলে বলিতে হয়, ছড়া 
মৌখিক আবৃত্তির সামগ্রী, আর লোকসংগীত সবুর, তাল-সহ গান করা হয়। 
ছড়ার সুরে যেখানে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব, সেখানে সঙ্গীতের কত রাগ কত 
রাগিনী । “মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শশ্তকে প্রাণদান করিতেছে 
এবং ছড়াগুলিও ন্মেহরসে বিগলিত হইয়। কল্পনাবুট্টিতে শিশ্ছাদয়কে উর্বর করিয়া 

তুলিতেছে।” রবীন্দ্রনাথ তাহার অনুপম ভাষায় ছেলেতৃলানো ছড়া প্রবন্ধে 
উপযুক্ত কথা কয়টি বলিয়াছেন। শিশুর সংগে শিশুর জননীও ছড়ার সংগে 
জডাইয়৷ আছেন। এই জননীই শিশুকে ভূলাইয়৷ রাখেন। অজন্ত্র ছড়ার 

বর্ষণে আর করিয়। রাখেন শিশুমন। বাল্যক্রীড়া অবলম্বন করিয়। এই ছড়া 
জন্ম নেয়। দোলনায় শিশুকে শোয়াইয়া জননী মৃছুকণ্ঠে ঘুমপাড়ানী গান 
করেন, (ইংরেজীতে ইহাকে বলে 028916 9070£ ) যেমন-_ 

দোঁল্ দোল্ দোল্ দোলন্ হরি; 
কে দেখেছে হরি । 

ঝুলনাতে ঝুলছে আমার এ গিরিধারী ॥ 
জননীর নিকট শিশু সাত রাজার ধন মাঁণিক, মে ভগবানের অংশ নতুব! 

সে তারই রক্তমাংসের গড়া পুতুল । যে রূপেই হোক না কেন প্রত্যেক জননী 
তার সন্তানের মধ্যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ একটি পরিচয় আরোপ করেন, তাই একই 
ছড়া সহমত কুটিবে সমান দরদে গাওয়! হয়। শিশুকে ঘুম পাড়ানোতে সাহায্য 
করিবার জন্য কখনও অভ্যথিত হন ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী, কখনে। ঘুম-মাঝি 
আবার কখনো বা নিপ্রালী দেবী। ভাবহীন, বিষয়ুহীন, বন্ধনহীন লঘু 



৪০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ছড়াগুলিই শিশুমনের কল্পনার সঙ্জীবনী-মন্ত্র। দিবসের ক্রীড়া-ক্লান্ত দামাল 
শিশু যখন মধ্যাঙ্কের অলস-আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্রাম করিতে চায় তখন-- 

খোকন গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কুলে, 

ছিপ নিয়ে গেল কোল! ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে। 

কোন বৈষয়িক আকর্ণণ কিংবা ভাবের গান্তীর্য নেই, শুধু কল্পনায় ভাসে 
ক্ষার নদীর কুল আর কে।লা ব্যাের ছিপ নেবার দৃষ্ঠ_ইহাতেই তাহার লঘু 
খাঁদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। লোকশ্রুতিবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 

বাংলা দেশের শিশুবিষয়ক ছড়াকে তেরোটি বিষপ়ে বিভক্ত করিয়াছেন__ 

১। ঘুমপাঁডানি ছড়া 

(ক) দোলার ছড়। 

(খ) কোলের ছড়। 

২। থেলর হড়। 

(ক) ছেলেদের খেলার ছড়া 

(গ) মেয়েদের খেলার ছড়। 

(গ) ছেলেমেয়েদের খেলার ছড়া 

৩। শিশুর অভিবানের ছড়। 

৪1 শিশুর কাল্সার ছড়া 

৫। শিশুর খা€য়।র ছড়া 

৬। নাচের ছড়া 

৭। শিশু ও জননী সম্পকিত ছড়া 

৮। খোকা ও চাদ সম্পকিত ছড়! 

৯। খোকার রুষ্ব্ূগের ছড়া 

১০। বিয়ের ছড়! 
১১। মামাবাড়ীর ছড়। 

১২। শিশু ও পশুসক্ষী বিষয়ক ছড়। 

১৩। বিবিধ । 

শিশু-বিষয়ক ছাড়াও বাঙ্গলা সাহিত্যে আরো কতে। ধরণের ছড়া পাওয়া 
যায় তাহার সংখ্যাও কম নয়। সছুক্তি ছড়া, হেয়ালি ছড়া, ব্রতের ছড়া 

প্রভৃতির ভিতর দিয়াও বাঙ্গালা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উংস ও অভিপ্রায়ের 
সক্ধান পাওয়া যায়। 



লোকসাহিত্য ৪১ 

“যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া! গীত হইবার উদ্দেশ্টে রচিত ও 

লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোক-গীতি বলে ।”১ 
লোকগীতি মৌখিক প্রচারিত হইলেও, ইহা যে কেবলমাত্র মৌখিকই 

রচিত হইবে, যুরোপীয় সমালোচকরা! এই কথা স্বীকার করেন না। উচ্চতর 
সঙ্গীতের রাজ্যে সঙ্গীত-রচয়িতা, ইহার সুরকার ও ইহার গায়ক ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু লোঁকসঙ্গীতে বিশিষ্ট কাহারও অবদান বলিয়া 

কোন চিহ্ন থাকে না, অজ্ঞাতকূলশীল সেই কবি, তিনি জনারণ্যে নিজের 

সকল পরিচয় হারাইয়া ফেলিয়াছেন ৷ অনেকে এই কথা! বলিতে চাহেন, উচ্চতর 

সঙ্গীতের পশ্চাতে আছে শুধু অহেতুক আনন্দ, লোকসঙ্গীতের পশ্চাতে আছে 
প্রয়োজন । প্রেমগীতির মধ্যে যত সাত্বিক 'ভাবই থাকুক না কেন, আদিম 

সমাজে ইহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইহাদের আশ্রয়েই নরনারী পরস্পরের 

প্রতি মিলনের অভিলাষ ব্যক্ত করিত। বিবাহ-গীতিও ত প্রয়োজন হইতেই 
জ|ত হইয়াছে । 

লোকগীতি কাহিনীমুক্ত। ভাবই গীতির প্রাণ স্থুর ইহার অঙ্গনাত্র। 

লোকগীতি সাধারণতঃ আকারে ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে । যেগুলি একটু দীর্ঘ, 

সেগুলি আসলে পুনরুক্তিজনিতমাত্র বিষয়-জনিত নহে । অনেক সময় ধুয়া 

(এুঞবপদ) অংশ দ্বারাও লোকগীতি অনাবশ্টক দীর্ঘারৃত হইয়া থাকে। 
ংলার লো'কগীতি এত বিস্তৃত যে ইহা জীবনের সকল অবস্থাকেই স্পর্শ 

করিয়াছে । গর্ভবাস হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি অবস্থাই ইহার 
ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়াছে । বাঙ্গালা লোকগীতিকে প্রধানত ছুইাট 

বিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন তালযুক্ত ও তালহীন। তালযুক্ত সঙ্গীতকে 
“সক্রিয় সঙ্গীত বল! হইয়াছে, তালহীন গীতকে “ভাটিয়ালি” নামে 

পরিচালিত করা হয়। বৃহতবঙ্গের অঞ্চলে অঞ্চলে নিজন্ব বা আঞ্চলিক 

সঙ্গীতের অভাব নাই । পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া, ভাছু, ঝুমুর, উত্তরবঙ্গের গম্তীরা, 

জাগ, ভাওয়াইয়া, পূর্ববঙ্গের জারি, ঘাটু ইত্যাদি । পটুয়া সঙ্গীতে কৃষ্ণলীলা, 
রামারণ ও মনসামঙ্গল; ভাছুগানের বিষয়বস্ত প্রকৃতি-বন্দনা ; গন্ভীরার 
বিষয়বস্তু শিব; ভাওয়াইয়ার বিষয়বস্ত প্রেম । এসব আঞ্চলিক গীতি ছাড়াও 

আলাদাভাবে প্রেম-সঙ্গীত বাঙ্গালা লোকসাহিত্যের ভাগ্ডারকে ভরপৃর করিয়া 

ল্যাছে। 
১ ডঃ জান্ততোর ভট্টাচাধ, বাংলার লোকনহিতা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৬। 
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প্রেম মানবজীবনের সমন্ত কামনাঁবাসনার মানসলক্মী। বৃহত্বঙ্গের 

লৌকিক জনজীবনেও এই প্রেমের ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমান। তাই 
রাধারুষ্ণের নাম লইয়াই হউক অথবা .যে কোন প্রাক্কত নায়ক-নায়িকার নাম 

লইয়াই হউক, বাঙ্গালীর জীবনের উষ্ণ অঙ্গরাগটি ঠিকই তাহার মধ্যে ধরা 

পড়ে। প্রেমসংগীতকে আমর! ছুইভাগে ভাগ করিতে পারি__ 

১। ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীত 
২। বর্ণনামূলক প্রেম-সঙ্গীত 

ভাবমূলক প্রেমসঙ্গীতকে ছুইভাগে ভাগ করা যার 

ক। লৌকিক 

খ। পৌরাণিক 

পৌরাণিক প্রেষগীতিতে ভাগবতের আদর্শ র।ধারুফ্ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত 
নয়) বরং মাটির স্পর্জজাত অতিপরিচিত সত্যকেই এই সব প্রেমগীতি তুলিয়। 

ধরিয়াছে । যেমন, 

ওগো, কালার পিরীতে কুলমান হারাইলাম সই, আর যাৰ কই! 
ন। জাইলে কঠিনের সনে কেন প্রাণ ঈপিলাম, আর যাব কই! 

যার জন্য পাগলী হইলেম সে বা কই আর আমি কই 

পান খাইয়! চুণে মইলেম, মনে ছিল কাঁচ! দই !৯ 

এইভাবেই পৌরাণিক বাধার বাধা পড়িঘ্াছে জন-জীবনের স্তরে স্তরে । 
এদের মান-অভিমান, বিরহ মিলন আবতিত হইরাছে রাধাকৃষ্ের মব্য দিয়! । 

বৈষ্ুণবপদাবলী লৌকিক প্রেমগীতির অন্তভূক্ত না হইলেও, রাধারুষ্ণের 
নামের সহিত যুক্ত বাংলার বহুগীতিই লৌকিক প্রেম-গীতি। সেখানে 

তাত্বিকরদের শাসন নাই, পল্লী-কবিরা নিজের অন্ুভূতিতেই বাধারুষ্ণের 
অগ্ৃভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারাই প্রাচীনতর, কারণ লৌকিক প্রেম- 
গীতির উপরই ভিত্তি করি বৈষ্ণবপদাবলীর উদ্ভব__বৈষবপদাবলীর অন্থকরণে 
লৌকিক প্রেমগীতি প্রথমত রচিত হয় নাই। এখনও লৌকিক প্রেমের বহু 

লোকগীতি বাংলাদেশে গাওয়৷ হর, যাহাদের সঙ্গে রাধারুষ্দের নাম যুক্ত 
নয়। যেমন, 

ওহে ও বিদেশী, এবার আমার করতে হবে মন খুসী ॥ 
তোমার আগমনে আমি আনন্দেতে ভাসি । 

৯. জীনৃভাষচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসা হিত্য, পৃ. ২২৬ 
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আমায় দিতে হবে জোড়! খাড়ু 

শেমিজ আর তেলের শিশি। 

গত বং্সর পাই না কিছু তারে ছুঃখ প্রকাশি। 

আমার কেঁদে কেদে দিন গিয়েছে, 

জানে সব দেখনহাসি, ওহে, ও বিদেশী । 

বাংলার লোকগীতির একটি প্রধান অংশ পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত 

(20096101081 8008 ) বলিয়! নির্দেশ করা হয়। গর্ভাধান, বিবাহ, পঞ্চামৃত, 

সপ্তামৃত, সীমান্তোন্সয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, অন্পপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন, 
বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সকল নিদিষ্ট মেয়েলীগীতি গাওয়৷ হয়, তাহাই পারিবারিক 

বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। বংসরে বৎসরে নিদদিঈ দিবসে অনুষ্ঠিত পার্ধণ উপলক্ষ্যে 
ঘে সকল গীত গাওয়া হয়, তাহাকে আন্নষ্ঠানিক ব পার্বণসঙ্গীত বলা হর । 

বাংলার পল্লীতে “বারমাসে তের পার্বণ” যে লাণিয়াই ছিল, তাহাদের 
প্রত্যেকাট উপলক্ষ্যেই এই সকল গীত একদিন গাওয়। হইত--উংসবের আনন্দ 

সঙ্গীতের ধারায় ইহাদের ভিতর দিয়! স্বতঃ উংসারিত হইত। 

বাংলার স্থবিপুল লোকগীতির ভাগ্ডারে পূর্বকথিত প্রেম্মবিষয়ক সঙ্গীতই 
সর্বাপেক্ষা উজ্দ্রন। লোকসঙ্গীতের মধ্যে ইহহারই আবেদন সর্বাপেক্ষ। ব্যাপক। 

বাংলার প্রেমসঙ্গীত সাধারণত একক গীতি । প্রেম-গীতির শ্রেষ্ঠ অংশ বিরহ । 
বেদনাই ভাবমূলক সঙ্গীতের জননী । প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যেও বেদনা যেখানে 
স্থগভীর বাজিয়াছে, সেখানেই স্বর মধুরতম হইয়াছে । বাংলার লৌকিক 
বিধহ-সঙ্গীতগুলিই তাহার প্রমাণ। বারম1সী সঙ্গীত খিরহ-সঙ্গীতেরই একটি 

বিশিষ্ট অংশ। পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পট-ভূমিকার উপর বিরহিনী নারীর 

হ্ুচ্ মনোবিশ্লেষণ ইহার মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়। থাকে । বাংলার সকল 
অঞ্চলেই ইহা প্রচলিত আছে । লোকসাহিত্যোর ভি অবলম্বন করিয়াই 

মধ্যযুগের বিস্তৃত উচ্চতর সাহিত্যেও বারমাসীর বর্ণন৷ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 
এই সুত্রেই সীতার বারমাসী, রাধার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী ইত্যাদি 

রচিত। মনসামঙ্গলেও আছে বেহুলার অষ্টমাসী | 
প্রেমসঙ্গীতে যেমন রাধাকৃষ্ণ অন্ুপ্রেবশ করিয়াছেন, তেমনি কোন কোন 

ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গকেও নায়ক হিসাবে পাই। তিনি শুধু একান্ত ভক্তিরই আধার 
নন, তিনি যেন লৌকিক প্রেমেরও নায়ক । 

ইংরেজি ব্যালাড্ কথাটিই বাংলাতে গীতিকা। ইহা একটি বিশিই 
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কাহিনী অবলগ্কন করিয়া রচিত, সে কাহিনী দৃঢ়বদ্ধ। ইহ। কাহিনী-প্রধান 
রচনা, চিন্্র-প্রণান নহে । গীতিক। নিতান্ত সাধারণ বা আদিবাসীর সমাজে 

উদ্ধৃত হইতে পারে না। যে সমাজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে 
মিশ্রণের ফলে এক সমৃদ্ধ জনশ্রুতিমূলক সংস্কৃতির অধিকারা, ইহা কেবল তাহা 

দ্বারাই হু হইতে পারে, এই বিশ্বাস মোটেই অযৌক্তিক নহে ।১ 
বাংলাদেশে সংগৃহাত গীতিকা-সাহিত্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। 

যেমন; 

১। নাথ-গীতিক। 

২। মৈমনসিংহ-গীতিক। 

৩। পূর্ববঙ্গ-গীতিক] | 

নাখগীতিক। বাকী ছুইাটি হইতে একট্ু স্বত্ব ধরণের । একাটমাজ্র 
এতিহাসিক বিষয়বস্ব অবলঙ্গন করিয়। সমস্ত নাথ-গীতিকা রচিত, তাই সব 

রচনাতেই বিষর-গত এঁক্য মোটামুটি রক্ষিত। ইতিহাসের কোন বিস্বতযুগে 
এক রাজপুত্র মাতার নির্দেশে যৌবনেই ছুই নব পরিণীতা বধূ প্রাসাদে 
বাখিয়। সন্নাস অবলগন করির/ছিলেন, ইহাকে কেন্দ্র করিয়ই সমগ্র নাথ- 

গীতিক।। মৈমনসিংহ বা পূর্ববঙ্গগীতিকাতে এতিহাসিক উপাদান থাকিলেও 

চরিত্রগুলি সাধারণ জনসঘাজের মধো একাকার হইয়। মিশিয়। গিয়ছে-_' 
ইহাদের এতিহাসিক স্বাতন্ত্রা আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। নাখ-গীতিকার 
দুইটি প্রধান বিভাগ---একাটি নাথগুরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনী 

আর একটি তরুণ রাজপুত্র গে।পীচন্দ্ের সন্নাসের কাহিনী । নাখ-গীতিকাগুলি 

প্রধানত£ উত্তরবঙ্গে প্রচার লভ করিরাছিল, সেখানে ইহাদের নাম 

'যুগীধাত্রা' । 

মৈমনসিংহ গীতিক। ও পূর্ববঙ্গগীতিকা ধর্মসমাজ-নিরপেক্ষ । যদি কোন ধর্ম 

ইহার মধো স্বীকৃত হইয়া খাকে, তবে তাহা মানবিকতার ধর্ম। ব্যর্থ বা 
অভিশপ্ত প্রেষই গীতিকাগুলির প্রধান উপজীব্য ; প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র 
ও জটিল, অন্ত:প্রবৃত্তির সঙ্গে বহিঃ-সংস্ক|রের সংঘাত কত যে প্রবল, তাহাই 
ইহাদের মধা দিয় প্রকাশ করা হইয়াছে | 

১ ডঃ অন্:তাষ ভষ্টাচাধ বাংলার লোক-্সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫ 



চত্থ জম্্যান্স 

ধ্মমাধনায় নারী-ম্জিনী 
নরনারীর মিলিত ভাবে ধর্মসাধনার. ঘটনা বহু পূর্বকাল হইতে প্রচলিত 

আছে । বৈদিকযুগে ধর্মসাধনা বলিতে বিশেষভাবে যাগধজ্ঞ করা বুঝাইত | এই 

সমস্ত যজ্ঞকার্ধে বিবাহিত পত্বীরই অধিকার ছিল। কোন কোন সময় নারীরা 

স্বাধীনভাবেও যজ্ঞ করিতে পাবিত। বৈদিক সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে 

পারি নর-নারী উভরে মিলিত হইয়া স্বর্গ/দির জন্য যজ্ঞ করিত্ত। হিন্দুশান্ত্ে 

কোন কোন যজ্ঞে বিপত্বীকের অধিকার ছিল না। ধগবেদেক্ সপ্তম মগ্ডুলে 

(৭/৩) দেখি স্বামী ও স্ত্রী মিলিত ভাবে সো'ম-যজ্ঞের ব্যবস্থঠ করিতেছেন । 

অথর্ববেদে দেখি-_নারীর (পত্বীর ) যজ্ঞ করিবার অধিক1র ছিল, সে স্বামীর 
সহিত যজ্জে আহুতি দিত এবং ধর্মাচরণে তাহাকে সাহায্য করিত । সেছিল 

ধর্মপত্বী। আবার, কোন স্ত্রীর স্বামী থাকা সত্বেও দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ 
করিয়া ধর্মাচরণ করিলে উভয়ে স্বর্গে যাইত । কিন্তু তৃতীয়বার স্বামী গ্রহণের 

নিষেধ ছিল। পরকীয়া নারী (পরোটা) "গ্রহণ করিয়। ধর্মসাধনার মুল 

এইখানেই পাইতেছি। 

্রাহ্মণণ্রন্থে উল্লিখিত আছে-_রাজহ্ুয় ও অশ্বমেব যজ্ছে রাজার প্রধানা 
মহিষী আগাগোড়। সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন । বিপত্বীক হইয়া যজ্ঞ কর! 

চলিত ন।। রামায়ণে রামের ন্বর্ণসীতা” গ্রহণ এই প্রসংগে স্মরণীয় । 

উপনিষদেও স্ত্রীকে “সহধমিনী” বলা হইয়াছে । ত্তত্র গ্রন্থগুলিতেও এই 
আদর্শ অনুসরণ করা হইয়াছে । পরবর্তী স্থৃতিশাস্ত্রেত বৈদিক আদর্শ দেখা 

যায়। 

বৌদ্ধ গ্রস্থসমূহেও নারীর ধর্মসাধনায় অধিকার দেখা যায়। কোন কোন 
বৌদ্ধশাস্ত্রে ভিক্ষু-ভিক্ষণীর মিলিতভাবে ধর্মালোচনার কথা দেখা যায়। শ্রীপটপূর্ব 

তৃতীয় শতান্দে বৌদ্ধ বিহারের একদল সমভাবের ভাবুক ভিক্ষু ও ভিঙ্ষুণী 
একত্র বসিয়। ধর্মালোচন। করিতেন এবং এজন্য ভিক্ষসমাজে তীহারা নিন্দনীয় 



৪৬ বৈষ্ণব-পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

হুইয়াছিলেন। ইহ।রা বৌদ্ধ সমভিপ্রায়ীর সপ্প্রদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 

'সমভিপ্রায়ী' হইতে “সমভিপ্নারী” হইয়াছে । পরবর্তা কালের “সহজিয়া” মতের 

আদি প্রবর্তক বলিয়। মনে করা হর এই সম্প্রদায়কে । কালিদাসের রঘুবংশে 

সন্ত্রীক দিলীপের ধর্মসাধন। দেখিতে পাওয়া ঘার 

নর-নার|র পরম্পর মিলিতভাবে একটি গুহা ধর্ম সাধনার ধারা ভারতবর্ষের 

ধর্মের ইতিহ|সে বনুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে ।৯ এই সাধনার বিভিন্ন 

পরিণতিতেষ্ট বামাচারা তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া 

সাধনা, বৈষব সহজিয়। সাধন! প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। 

হিন্দু তান্ত্রিক সাধনা 

তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে যুগলতব্বই হইল কেবলানন্দতত্ব আর এই 
অদ্বরতব্বের হইল দুইটি ধারা-_একটি শিব, অপরটি শক্তি। তান্ত্রিকমতে এই 

শিবশক্তির মিলনজনিত কেবলানন্দই হইল পরম সাধ্য । এই শিব-শক্তি-তত্ 

লইয়। বন্থ প্রকারের সাধনার ভিতরে একটি বিশেষ প্রকারের সাধন! হইল নর- 

নারীর মিলিত সাধনা । 

বিনা শক্তিং ন পূজান্তি মংস্যমাংসং বিন। শ্রিরে। 

বিনা পরক্রিয়[ং দেবি জপেৎ যদি তু সাধকঃ | 
শতকে ।টিজপেনৈব তণ্য সিদ্ধি নন জায়তে ॥ 

তুলনীর মঞ্জরী অন্ুগা বিনে বিষয়ের জ্ঞানে । 

না পাইবে ভজিয়া সে শ্রীরাধার মনে ॥২ 

বৈষ্ণব সহজিয্মা। সাধন 

নারী-পুরুষের মিলিত এই গুহ সাধন প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ লাভ 
করিয়া যোগ-সাধনাকে অবলম্বন করিয়াই প্রেম ধর্মে রূপান্তর লাভ করিল। 
রাধা-রুষণকে অবলম্বন করিয়া যে বৈষ্ব্ধর্ম তাহা হইল প্রেমধর্ম। বৈষ্ঞব 
সহুজিয়াতে আমরা পূর্ববর্তী শিবশক্তি বা প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থানে পাইলাম 
রাধাবষ্ণকে। শিবশক্তির মিলন-জনিত সামরস্ত ছিল শুধু আননস্বরূপ, 
বৈষ্ণব সহজিয়ারা বাধকৃষ্ণের মিলন-জনিত আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কিছুই 

৯ এই মত সাধন ভঙ্কন পূর্ব হইতে আছেঃ প্রেমদাল। ২ রাগময়ী কণ! 



ধর্মসাধনায় নারী-সঙ্গিনী ৪৭ 

বলিতে পারেন না, যদিও এখানেও চরমাবস্থায় প্রেমই হইল আনন্দ, আর 
আনন্দই হইল প্রেম। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে যুগলতত্ব পরমতত্ব। চণ্ডীদাসের 

একটি গানে দেখিতে পাই-" 
প্রেম সরোবরে ছুইটি ধার! । 

আস্বাদন করে রসিক যার]। 

ছুই ধার! যখন একত্রে থাকে । 

তখন রমিক যুগল দেখে ॥ 



গ্শ্থ€স্ম আধ্যাম্ 

ভিবাদ 
মানবমেলায় ঘখন হইতে দেবতাদের স্থান স্থিরীকৃত এবং মাহাস্্য প্রচারিত 

হতে সুরু করে তখনই সাধারণ মানুষের অন্তরে জাগিয়। উঠে ভয় ও একটি 

সন্্মভাব। এই ভয় ও সন্তরন হইতেই উদ্ভৃত হয় ভক্তি। 

ভক্তিবাদ ব। 131১900 091৮ প্রচলিত হইবার পূর্বে আরও বহুবিধ 0811 

এর প্রচলন হইয়াছিল__91]8. 0916) 1190888 0016১ ৬/1১711776 ৮16 

0816, 7301. 091৮, 1710789 0510, 116৪ 01 গ্রভৃতি । 

প্রতিটি 0৮1৮এর একটি নিজন্ব গতিবিধি এবং একটি নিজন্ব গণ্ডী ছিল। 

কিন্তু মূলে দেখিতে পাওর়। যায় যে প্রতিটি 010এর পশ্চাদদেশে মানুষের 

ভিতরে রহিয়াছে ভয় ও সম্ত্রনভাব। এই 0আ1$গুলির পরিকল্পনা একক 

আধদের দ্বার। হয় নাই, আধেতর জাতির সহিত আধ জাতির সংমিশ্রণের 

ফলেই গঠিত হইয়াছে । 
স্কৃত ভজ, ধাতু হইতে উৎপন্ন ভক্তি শব্দের অর্থ আন্বগত্য বা সেবা । 

শ্রীভগবানের প্রতি সেবান্গতিই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। কায়, মনও বাক্য 
বারা সেবাই প্রকৃত সেবা-_“স। চ কারিক-বাচিক-মানসিকাত্তিকা ত্রিবিধেবান্ত- 

গতিরুচাতে” । ভক্তির উদ্রেকের দিক হইতে দেখিলে তিনটি স্বর দেখা যার __ 

আরোপ-সিদ্ধ', সঙ্গ-সিদ্ধা, ও স্বরূপ-সিদ্ধা। এইগুলিই আবার 'সকৈতবা' 

ও «অকৈতবা' ভেদে দ্বিবিধ। “আরোপসিদ্ধা ও “সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিকে 

“সকৈতবা” বল। হয় যখন ইহাকে অন্য কোন স্বার্থ প্রাপ্তির উপায়ন্বরূপ 

বাবহার কৰা হয়। অন্য কোন স্বার্থে জ্ঞান ও কর্মের অধীন হইলে স্বরূপ-সিদ্ধ। 

ভক্তি “সকৈতব।' হয় আর মনে ভালোমন্দ কোন মতলব ইহলোক-পরলোকের 

কোন স্বাথ না রাখিয়া ভগবানের প্রীতিজনন ব। সুখ বিধানই যেখানে একমাত্র 

উর্দেশ্ট তাহাই “অকৈতবা' স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি বা! “অকিঞ্চনা' ভক্তি । 

ভ্তি' পদটি বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
রামান্থজ ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান ও উপাসনাকে সমপধ্যায়তৃক্তরূপে ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন । 



ভক্তিবাদ ৪৯ 

নারদের ভক্তিস্ত্রে ভক্তিকে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে-_ 
“সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'১ বলিয়!। ইহা! (এই ভক্তি) পরমেশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ 

অনুরাগ এবং অমৃতময় বলিয়া বণিত,“অমৃতত্বরূপা চ*। এস পরান্ুরক্তিরীশ্বরে*। 

শাগ্ডিল্যহ্থত্রে পাই--নারদ বলিয়াছেন ভক্তি ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণরূপ এরং তীহার 

লাভের নিমিত্ত মনের একান্ত ব্যাকুলতা ।৯ কর্ম ও জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তি 

শ্রেষ্ট “সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহপি অধিকতরা।২ ভাগবতেও অনুরূপ 
মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়-_“বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত: | 

জনয়ত্যাশ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতৃকম্” ৷ (ভাঃ ১২৭) 

“এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্তক্তিযোগতঃ । ভগবত্তত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য 
জায়তে |” (ভা ১/২২০)। বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ ভাগবতটীকায় “সাধনলক্ষণা৯ ভক্তি 

ও 'সাধ্যলক্ষণা' ভক্তি নামে ভক্তির দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন-__ 
পশ্রবণ-কীর্তনাদিরূশো যো৷ ধর্মঃ সা ভক্তিরেব সাধননারী” সৈব পাকদশায়াং 
প্রেমনায়ী, তে দ্বে অপি ভক্কিশবেনৈবোচ্যতে (ভাঃ ৯1২৬ )। -_ শরবণ- 
কার্তন প্রস্ৃতি যে ধর্ম তাহাই সাধন-ভক্তি এবং তাহাছি পরিণত অবস্থায় 

প্রেমভক্তি, _এই ছুইটিকেই “ভক্তি' বলা যায়। শঙ্করাচার্য জ্ঞান ও ভক্তির 
সমন্বয় দেখাইয়াছেন-_“পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিম্” ।  : 

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে তাহাকে ভক্তির দ্বারা ভজন। করাই শ্রেয়ঃ, 

ভগবানে অনন্তরূপে আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগ, ইহাই পরক্রত্দের চিন্ময় রূপকে 
সাক্ষাৎ করিবার একমাত্র উপায়। এজন্য বলা হইয়াছে__“ম্ব-্বরূপানুসন্ধানং 

ভক্তিরিত্যভিখীরতে |” 

নারদীয় ভক্তিস্ত্রে বার বার বল! হইয়াছে--“তদেব সাধ্যতাং তদদেব 

সাধ্যতাম্*--তাহাই সাধনা কর, তাহাই সাধনা কর। সেই সাধনার 

বস্তটি কি? তাহা “অনির্বচনীয়ং প্রেম-স্বরূপম্” তাহা মৃকাম্বাদনব”, তাহা 
“নিজকান্তাভজনাত্মকম্ বা প্রেম এব কার্মিতি”, এই যে কান্তাপ্রেম, 
নারদীয়হ্ত্রে বার বার ইহার গুণকীর্তন করা হইয়াছে । 

১ 'শারদন্ত তদপিতাখিলাচারতা তছিম্মরণে পরমব্যাকৃলতেতি”। 

অতএব তদভাবাদ্ বল্পবীনাম্"। সৃত্তরাং তাহার অর্থাৎজ্ঞানের অভাব হইলে বল্পবী- 
যুবতীর! ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিল )--*শাপ্ডিল্যসৃত্র ।” 

২ প্রত্তু কছেকর্মীভ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন--( চৈঃ চঃ মধ্য ২৯) 

জ্ঞান কর্ম উপেক্ষিলে কষ্ণপ্রেষ হয়। ইহা জানি জ্ঞান কর্ম ন1 কর আশ্রয় ॥ চৈঃ চঃ 
৪ 



৫০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকে ভগবদ্ভক্কি ব্যাখ্যার 

ুপ্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে। উপনিষদে বলা হইয়াছে, প্রেমিক পত্বী কর্তৃক 

আলিঙ্গিত হুইয়। মানুষ যেমন আপন ভুলিয়া! যায়, সেইরূপ জীব ও ব্রদ্ষের 

সম্পর্ক' ।৯ 

বুহদারণ্যক উপনিবদে ( ১1৪।৮ ) বলা হইয়াছে-_ 
তৎ এতত প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়ঃ 
অন্ন্মাৎ সবস্মাৎ, অন্তরতরং যৎ অয়ম্ আম্মা 

আশ্মানম্ এব প্রিয়মূ উপাসীত”_-সেই এই (আত্মা) পুত্র হইতে প্রিয়, 
বিত্ত হইতে প্রিয়, আন্ত সমস্ত কিছু হইতেও প্রিয়, এই আত্মা অন্তরতর, প্রিয় 

সেই আত্মাকে উপাসনা করিবে ।” এখানে প্রিয়তমকেই কান্তভাবে ভজনার 

কথা বলা হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও মূলকথা শ্রীকুষ্ণকে কান্তভাবে 
ভজনা করা । 

নারদীয় ভক্তি-ত্রে যে ভক্তিধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেখানেও 
ব্রজগোপীদের মত ভগবানকে ভালবাসার কথা বলা হইয়াছে-__প্যথা 
ব্রজগোপীনাম্” । শাগিল্যহ্থত্রেও বল্পভী যুবতীদের প্রেমের সঙ্গে ভক্তের 

আকর্ষণের তুলনা দেওয়। হইয়াছে । এই ভক্তি কিরূপ? “সা তশ্মিন্ 
পরমপ্রেমরূপা” | নারদীয় ভক্তির অর্থ ভগবানের প্রতি পরম প্রেম। 

চৈতগ্যদেব বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন-_ 
“ভগবান্ সম্বদ্ধ» ভক্তি “অভিধেয়' হয়। 

প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্ত কয়॥২ 

“সম্বন্ধ হইলেন ভগবান, সাধন ভক্তি হইল অভিধেয়, প্রয়োজন হইল ভগবং 
প্রেম ইহাই পুরুতার্থ |” 

“প্রভু কহে ভট্রাচার্, না৷ কর বিশ্ময় 
ভগবানে ভক্তি,_পরম পুরুষার্থ হয়।৩ 

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কর্মযোগের প্রাধান্য দেখা যায়। কর্মকাণ্ড বা 
শান্্রবিহিত যাগ-যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গাদি পরমার্থ লাভ করা যাইবে বলিয়া 
বিবেচিত হইত। পরে জ্ঞানমার্গের উদ্ভব হইলে আত্মজ্ঞানই মোক্ষার্দি 

১. “প্রিয়য়। স্তিয়া সম্পরিষক্তে! ন বাহাং কিঞ্চন বেদে! নাস্ভতরম্”-_বৃহদরণ্যক 
২ চৈঃচ (২৬) ৩ আ্রীচৈতগ্তচরিতানৃত (২৬) 



ভক্তিবাদ ৫১ 

লাভের হেতু বলিয়া! বিহিত হইল। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য আত্মজ্ঞান 
ও কঠোর তপস্তার প্রয়োজন । সেই সঙ্গে পরক্রন্মের সগুণ উপাসনার কখ! অর্থাৎ 
ভক্তিপখেরও উল্লেখ দেখ! যায়। 

বৈদিক সাহিত্যে ভক্তিধর্ের স্পষ্ট কূপ দেখা যায় না। মহাভারতে বিষ্ণুর 

ও নারারণের উপাসনার কখ৷ পাওয়া যায়। তাহার পর শ্্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 
ভাগবত ধর্ম ও কুষ্ণ-বাস্থদেব পূজা প্রবর্তিত হইতে দ্রেখা যায়। তাহার পর 

নারদীয় ভক্তিগ্রস্থে ও শাগ্ডিল্যস্থত্রে ভক্তি-দর্শন একটি স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে 

দেখা যায়। শ্রীষ্তীয় অষ্টম শতাবে শঙ্করাচার্ধ বিশেষভাবে দ্বৈত ভক্তিবাদকে 
দুর্বল করিয়া দেন। 

নারদীয় সংহিতায় ও শাগ্ডিল্যশ্ত্রে ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সমন্য় দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত 
তো একটি শ্রেষ্ঠ ভক্তিশান্ত্র। “পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবত পুর)ণের প্রভাব 
সবচেয়ে বেশী । পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে ভক্তিন্নোত বাংলাদেশ হইতে 

উৎসারিত হইয়া! ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছিল তাহার প্রধান শান্ত্রতিত্তি গীতা 
এবং ভাগবত ।” সংস্কত-প্রকীর্ণকবিতাসংগ্রহে ও পপ্রারুত-টপঙ্গলে, সংগৃহীত 

কোন কোন কবিতায় ভক্তিরসের স্থুর পাওয়া যায়। জয়দেষের গীতগোবিন্দ' 
কাব্যে ভক্তিরসের স্থুর শোনা যায়। লীলাশুক বিশ্বঙ্গল ঠাকুরের 
“ুষ্ণকর্ণামৃত' ও শ্রীচৈতন্য করুক দাক্ষিণাত্য হইতে সংগৃহীত “ত্রহ্ম-সংহিতায়* 

হরিভক্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নব্য ভারতীয় আধভাষায় বিদ্যাপতি 

চণ্তীদাসাদির কাব্যে ( পদাবলী-সাহিত্যে ) রাধা-কঞ্চলীল! বা ভক্তিরসের 

সন্ধান পাওয়া যায়। মালাধর বন্থুর শ্রীরুক্ক₹-বিজর (১৪৭৩ খ্রীঃ ) কাব্যখানিও 
ভক্তিরসের কাব্য । শ্রাচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ জনের সহিত জয়দেব, বিদ্ভাপতি, 

চণ্তীদাস ও মালাধর বস্থ্র গ্রন্থ ভক্তিরসের কাব্য বলিয়! আস্বাদ করিতেন । 

শ্রচৈতন্যের আবির্তাবে বাঙ্গালা পদাবলী-স।হিত্যে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত 

হইতে থাকে । তাহার আদেশে বুন্দাবনের গোস্বামীরা সংস্কতভাষায় 
ভক্তিশাস্ত্র, বৈষ্ণব-ভক্তিতত্ব ও দর্শনগ্রন্থ প্রচার করেন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 
কৃষ্দাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামুত গ্রস্থখানি প্রচারিত হইবার পর 

'ভাগবত' ও ভগবদ্গীতা” ছাড়া আর কোন গ্রস্থেরই বিশেষ মূল্য রহিল না। 
এখানে শ্রীধরস্বামীর শ্রীভাগবতের টীকা ভাবার্থদীপিকার উল্লেখ করিতে 

হয়। 
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শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের ও ভগবদ্গীতার ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্য। ভক্তিরস সৃষ্টিতে 

সহায়ত! করিয়াছিল । শ্রীধরম্বামীর মতবাদ অনুসরণ করিয়া! তীরতুক্তির 
শঙ্ষরপন্থী সনধ্যাসী বিষুরপুরী ভাগবতের ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। শ্রীভাগবত 
হইতে ভক্তিমূলক শ্লোক সংগ্রহ করিয়! 'ভাগবত-ভক্তি-রত্থাবলী, প্রণয়ন করেন। 

রুফ্দাস কবিরাজ বলিয়াছেন_-বিষ্ণপুরী ভক্তিধর্ম প্রচারে অন্যতম মুখ্য । 

অছৈত আচার্ধের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল । 

গ্রচৈতন্যের প্রেমভক্তির ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখেন। 

ভক্তশ্রে্ঠ মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্২মিলনের আকুলতায় স্ৃত্যুর প্রাক্কালে 
মথুরানাথকে আহ্বান করিতেছেন__ 

অয়ি দীনদয়ার্্র নাখ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 

হাদয়ং ত্দলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ | 

পদ্যাবলী ১৩৩৪১ 

__ওগে। দীনদয়াল হ্বামী, মথুরানাথ, কবে দেখা দিবে ? 

প্রিয় তোমার আদর্শনে কাতর হৃদয় মঘিত হইতেছে । কি করিব!” 

শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বাংলাদেশে শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী মাধবেন্তরপুবীই অন্থুরাগমূলক 
কষ্ণভক্তির প্রথম প্রচারক ; তীহার প্রধান শি শ্রীচেতন্যের দীক্ষাগ্ডরু ঈশ্বরপুরী 
শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন শুনিলে মৃচ্ছা যাইতেন ৷ নবদ্বীপে গোপীনাথ-গৃহে অবস্থান- 
কালে তিনি সংস্কতে 'কষ্ণলীলাম্বত' লিখেন । শ্রচৈতন্তের সন্ন্যাসগুরু কাটোয়ার 

কেশবভারতীও ভক্তিধর্ম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
শ্রীচৈতন্য প্রথমে শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়তূক্ত হইলেও পরে নিজের পথে 
প্রেমভক্তি প্রবর্তন করেন। 

শ্রীভাগবতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মুখ্য শাস্ত্র বলিয়। মনে করেন। পঞ্চদশ 
শতান্ের শেষার্ধে গৌড় দরবারের কর্মচারীদের দ্বারা ভাগবত পুরাণের 
আলোচনা চৈতন্ত-প্রবতিত ভক্তিরসের ভূমিকা রচন। করিয়াছিল । শ্রীচৈতন্যের 

আবিতাবের পূর্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হয়, ইহাতেও নামাশ্রয়ী রাম- 
ভক্তিবাদের উল্লেখ রহিয়াছে । 

১ চৈ চঃ মধ্য চর্থ-পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত। 



ভক্তিবাদ ৫৩ 

ভক্তির শ্রেণীবিভাগ 
“ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীূপ গোস্বামী চারি প্রকারের ভক্তির উল্লেখ 

করিয়াছেন £_-১। সামান্তভক্তি ২। সাধনভক্তি ৩। ভাবভক্তি এবং 
৪1 প্রেমভক্তি । শেষোক্ত তিনটিকে “উত্তম! ভক্তি” বলিয়াছেন । এই উত্তমা 

ভক্তি কর্ম, জান বা বৈরাগ্যের উপর নির্ভর করে না । 

অরসজ্ঞ কাঁক চুষে জ্ঞান নিম্বকলে । 

বূসজ্ঞ কোকিল খায় ০ ॥ 

অভাগিয় জ্ঞানী আম্বাদরে শু জ্ঞান । 

কষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥৯ 

অনাসক্তভাবে কৃষ্ণ সন্বদ্ধে নিবন্ধই প্রকৃত বৈরাগ্য । অকৈতবা ঈশ্বরান্থভৃতিই 
প্ররুষ্ট ভক্তি । এই সাধন-ভক্তি আবার ছুই প্রকার--বৈধী ও বাগান্থগা ।২ 

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পরমেশ্বরের ভজন! কৰিলে যে ভক্তি উৎপন্ন হয় তাহাই 
বৈধী ভক্তি। “শাস্ত্রোক্ত-বিধিনা প্রবন্তিতা বৈধী”-_শশান্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ 

দ্বার! প্রবতিত ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে" ।৩ 

এই শান্ত্রীয় বিধি আবার ছুই প্রকার-_প্রথম, যে সমস্ত বিধি ভক্তির প্রবৃত্তি 
ব! অনুকূলতার সৃষ্টি করে, দ্বিতীয়, যাহ! প্রবৃতির স্থায়িত্বের জন্ত কর্তব্য-অকর্তব্য 
জ্ঞান দান করে ।5 

শ্রবণৎ কীর্তনং বিষ্কোঃ ম্মরণং পাদসেবনম্ ॥ 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাম্মনিবেদনম্ ॥ 
ইতি পুংসাপ্রিতা বিষ্কৌ৷ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণ | 
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্েইধীতমুত্তমমূ্ ॥৪ 

অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভগবানের নাম বা গুণকীর্তন করিয়া ভক্তি 
নিবেদনের নিয়ম চলিয়া আমিতেছে। 

বাগাঙ্গগা ভক্তি মানসিক ভাবাবেগের সহজ পন্থ(ই অন্থমরণ করে এবং 

স্বত:স্ফুর্তভাবে আবিভূ্তি হয়, ইহা সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় বিবি-শাসন বহিভূতি 
ৈ 

১ চৈ*চ, মধ্যলীলা *ম পরিচ্ছে? ২ এইত সাধন ভক্তি হইত প্রকার । এক 
বৈধীন্তক্তি, রাগানুগ! ভক্তি আর ॥ শ্রীচৈতগ্ুচরিতাম্ৃত, মধ্যলীল!, অধ্যায় ২ 
“বৈধী বাশানুগা গেতি স] ছিধ! সাধনাভিধ1।” ভভ্িরসামৃতসিন্ধু ১-২-৪ 

৩ র্লাগহীন জন ভঞ্জে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। 
বৈধী ভক্তি বলি তারে সব শাস্ত্রে গায়।| চৈ. চ মধ্যলীলা, ২২ 

ও (শ্রীমদৃভাগবত ) *1৫1২৩-২৪ 



৫৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 

ও তাহা হইতে মুক্ত। প্রেমের দ্বারা বা অন্করাগের দ্বারা ঈশ্বর-আরাধনার 

নাম রাগানুগা ভক্তি । রাগানুগ! ভক্তি রাগাম্মিকা ভক্তির পথ অনুসরণ করে । 

রাগাত্মিকা ভক্তির অর্থ_যাহাতে চিত্তের অন্থরাগ ব্যতীত আর কিছুই 

নাই। ভগবানের পরিকরের বা শক্তির অঙ্থ্রাগমূলক ভক্তির নাম রাগাত্মিকা 

ভক্তি। জীব যখন সেই আদর্শ অনুসরণ করে তখন সেই ভক্তির নাম বাগান্থগ! 

ভক্তি। অর্থাৎ কুকের প্রতি বল্পবী যুবতীদের অন্রাগ রাগাস্মিকা ভক্তি এবং 

মর্তেযর বৈষ্ণব ভক্তদের কৃষ্ণানুরাগ রাগান্ুগা ভক্তি।১ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনাকে 

মহা-অন্থরাগের পদ্ধতি বা “মহারাগনর়চর্ধাঁ বলা যায়। বৈষ্ণব সাধনার 

রাগান্্গ| পদ্ধতি' মহারাগনয়েরই প্রতিশব্দ | 

রূপ গোস্বামী রাগাজ্সিক। উক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ইষ্টে স্বাভাবিকী 

পরমাবি্টতাই রাগ, তন্মরী' অর্থাৎ সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাই হইল 

রাগাত্মিকা! ভক্তি। আর ব্রজবাসিজনের ভিতরে অভিব্যক্তরূপে বিরাজমান 

যে রাগাক্সিক৷ ভক্তি তাহার অসুস্থতা ভক্তিই রাগাহছগ। নামে খ্যাত।১ বৈধী 

ভক্তিতে বিধি, শান্ত্র ও আচারের প্রাধান্য । 

কিন্ত রাগামুগা ভক্তিতে শুধু স্বতঃক্ফ,র্ত অন্ুরাগের প্রাধান্ত । ইহা কখনও 

কখনও "পুষ্টিমার্গ” নামেও অভিহিত হয়। 
রাগাত্মিকা ভক্তি ছুই প্রকারের-_(ক) কামরপা (ব্রজগোপীদের প্রেম) 

কষ্ণস্থখ বাঞ্চাই একমাত্র ইচ্ছা । কুকার প্রেম যাহা নিজের ও কৃষ্ণের স্থুথ 

কামন। করে ইহাকে “কামপ্রায়া” বলা যায়। (খ) সম্বন্ধরূপা কৃষ্ণের সহিত 
টি 

১ “ই$ে স্বারসিকী রাগ : পরমাবিষউতা ভবেৎ। 
তন্সয়ী ঘা ভবেদৃতক্তি; সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।” ভক্তরসাম্ৃতলিন্কু ১২১৩১ 
“বিরাজস্তীমদ্ভিব্ক্তং ব্রজবাসিজনাদিযু। 
রাগাত্কিকামন্রৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥”” ভরক্তিরলামৃতসিন্ধু €(১২।১৩০ ) 
“ইক্টে গাঢ়তৃষফ)। রাগ--এই স্বরূপ-লক্ষণ। ই আিষঠতা এই তটস্থ লক্ষণ+? ॥ 
রাগময়ী ভক্তির হয় '“রাগাত্সিক1” নাম। 
তাহ শুনি লুধ্ব হয় কোন ভাগ্যবান 
লোভে ব্রঙ্গবাদীর ভাবে করে অনগতি। 
শান্্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি | 
“রাগাত্মিক৷ ভক্তিমুখ্যা ব্রজবাসিজনে ।” 
ভার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥॥ (চৈ, চ. মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ । ) 

২ রাগানুগ। মার্গে তারে ভজে যেই জন। 
সেইজন পায় ব্রছে ব্রজেজ্র নন্দন ॥ 
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজ । 
ভাবযোগ্য দেহ লঞা! কৃষে। পায় ব্রজে £ চৈ. চ. মধালীলা। ৮ম পরিচ্ছেদ । 



ভক্তিবাদ ৫৫ 

সন্বত্ধের অভিমান যাহা নন্দ, যশোদ! ও ব্রজগোপদের মধ্যে দেখা যায়। এই 
ছুইটির অনুসরণ করিয়া যে সাধনা তাহাকে কামানুগা ও সন্বস্ধানুগা বলা হয়। 

“সামান্ততক্তি” বা সাধারণ ভক্তি অর্থে__আচরণীয় ধর্ম হইতে যে ভক্তির 
উদয় হয়। ভাবভক্তিতে অন্তরের ভাবেরই প্রাধান্ত। ইহাতে ভাব রসে 
পরিণত হয় না। প্রেমভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে 
ভাবভক্তি প্রেমভক্তিতে পরিণতি লাভ করে। ভক্তিকে রস পর্যায়ে উন্নীত 
করা হইয়াছে। 

শ্রীচৈতন্য ছিলেন রাধা-ভাবের সাধক অর্থাৎ তাহার ভক্তি রাঁধাভাবের 
আশ্গত্যময়ী কিন্ত সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের সাধনা প্রকৃতপক্ষে গোপীভাবের। 
গোপীভাবে ভজনার অর্থ শ্রীরাধার সী ললিত, বিশাখা, প্রভৃতির আম্গত্যময়ী 
রাধাকষ্ণের সেবারূপা | 



সষ্ট ধ্যান 

রম 
সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন-_ 

বাক্যং রসাম্মকং কাব্যম্* রসাত্মক বাক্যই কাব্য । 
কাব্যের রস কি? রসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি "সাহিত্য-দর্পণে, 

বলেন-_ 

বিভাবেনামন্থভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চাচারিণা তথা | 

রসতামেতি বত্যাদি স্থায়ী ভাব; লচেতসাম্ ॥২ 
_-বিভাব অন্থভাব (সাত্বিক ) এবং সঞ্চারিভাবের দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত 

ললনাবিষয়ক গ্রীত্যাদি রূপ যে রত্যাি স্থায়িভাব তাহাই রসের স্বরূপ ।, 
(অর্থাৎ অল্নবস্ত সংযোগে দুগ্ধ যেমন রূপান্তরিত হইয়! দধিপদবাচ্য হয়, সেইরূপ 

রত্যাদিরূপ স্থায়ী ভাব কাব্যোপস্থাপিত বিভাবাদির সম্বম্ব-নিবন্ধন অন্যরূপে 
পরিণত হইয়া! চিদানন্দস্বরূপ রসপদবাচ্য হয়। 

"নাট্যশান্ত্রকার” ভরতমুনি রূসের সংজ্ঞা এইভাবে দিঘাছেন, _“বিভাবাহ্থ- 
ভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ” অর্থাৎ বিভাব, অন্নভাব এবং ব্যভিচারি- 
ভাবের সন্বন্ধের ফলেই বসের প্রকাশ হয় । আচার্য বিশ্বনাখ বসের স্বরূপ নির্ণয় 
করিতে |গিয়া বলিয়াছেন_“উহা! (কাব্যের রস) বেদ্যান্তর-সম্পর্কশূস্ত, 
ব্রন্ধান্বাদসহোদর, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড, চিন্ময়ানন্দ এবং লোকোত্বর-চমৎকার 
প্রাথ।* রস ও রসের আস্বাদন ভিম পদ্দার্থ নহে, উহা একই পদার্থ । রসাম্বাদে 
বাসনা থাকায় সেই বাসনাংশে লৌকিক এবং রতাংশে রতি না থাকায় 
ওপনায়িক বা অলৌকিক । যেমন, শুক্তিতে রজতজ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা 
শুক্তিকে শক্তি বলিয়াই জানা যায় তাহাকে বলে লৌকিক এবং যে জ্ঞানে 
শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া মনে হয় তাহা অলৌকিক বা পনায়িক। রত্যাদি 
বাসনা না থাকিলে বসাম্বাদ হয় না। আলঙ্কারিকগণের মতে “রস 
অপরিমিত, অলৌকিক এবং কাব্য ও নাট্য, শ্রবণ ও দর্শনের জগ্ত।' অর্খাঘ 
রাম সীতাদি প্রস্তুতি আলম্বন, উদ্দীপন বিভাব ও কটাক্ষ প্রভৃতি অন্থভাৰ-_ 

১ সা, ছ, ১৫ ২ €(স্.দ ৩১) 



রসতত্ব ৫৭ 

এই লৌকিক ব্যাপারগুলি কাব্যে প্রধুক্ত হইলে পর বিভাবনাদি অলৌকিক 
ব্যাপার উপস্থিত হয় এবং এই অলৌকিক ব্যাপারের সহিত যুক্ত হওয়ায়, 
বিভাবাদিও অলৌকিক হয়, স্ৃতরাং এই অলৌকিক টিটি পদার্থ হইতে 
অলৌকিক রলসোতৎপত্তি হইতে বাধ। নাই।, রর 

ণশ্যতে' “আস্বাছ্চতে” ইতি রসঃ স্বাদনাখ্যঃ কশ্চিদ ব্যাপারঃ অর্থাৎ 

আম্বাদনযোগ্য যা তাহাই বরস। কেবলমাত্ত আস্বাদনই রসের সার, 

আম্বাদনের অতিরিক্ত রসের অন্ত কোনও বাস্তবিক সত নাই। রূসই 

একমাত্র কাব্যের জীবন, রসপূর্ণপ্রবন্ধই কাব্য, রসহীন অংশও এ প্রবন্ধ রসের 
সাহায্যেই রসবান্ হয়, তাহা! হইলে এ নীরম অংশকেও কাব্য বলিয়া ধরিতে 
হইবে, রসাভাস থাকিলেও প্ররুত কাব্য হইবে। রস, ব্সাভাস, ভাব ও 
ভাবাভাস প্রত্ৃতি কাব্যের আত্মা বা জীবন । ূ 

বিভাব-_রত্যাছ্যদবোধকা লোকে বিভাবা1 £ ঝাঁব্য-নাট্যয়োঃ৯_ 
লৌকিকস্থানে যাহা রত্যার্দির আবির্ভাবক, কাব্যে ও“ নাট্যে নিবেশিত 
হইলে তাহাই বিভাব বলিয়া কথিত হয়। বিভাব ছুই +প্রকার-_আলম্বন 
ও উন্দীপন। যাহাকে আশ্রর করিয়া রসের আবির্ভাব হয়, সেই নায়ক 
এবং নায়িকাদি পদার্থই আলম্বন ধিভাব বলিরা কথিত ছুয়। যে পদার্থ 
আলম্বন বিভাব দ্বারা অঙ্কুরিত রসকে পরিস্ফুট করে তাহা উদ্দীপন বিভাব, 
যেমন, চন্দ্র, চন্দন ইত্যাদি । 

অন্ুভাব-_যাহা নিজ নিজ কারণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ রত্যাদিস্থায়িভাবকে 
সামাজিকের বোধগম্য করাইয়। দেয়। লৌকিক অবস্থাতে যে রত্যাদিস্থায়ি- 

ভাবের কার্য তাহাই কাব্য অথবা নাট্যে নিবেশিত হইলে আলংকারিকদের 

মতে অন্ুভাব নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। যেমন কটাক্ষাদি। সাত্বিক 
ভাবকে ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে । 

ব্যভিচারিভাব-_বিভাব ও অন্থভাব হুইতে বিশেষভাবে যাহা! রসের 
পুষ্টিসাধন এবং স্থায়িভাবে যাহা! জলবুদ্বুদের ন্যায় এক একবার আবির্ভূত ও 
বিলীন হয় তাহাই ব্যভিচারিভাব। যেমন আবেগ, দৈগ্তা, নির্বেদ ইত্যাদি । 

ইহারই অপর নাম সঞ্চারিভাব। 

স্থাস্মিভাব-_অন্থকৃল হউক অথবা প্রতিকূল হউক, ভাবগুলি নিজেদের 
উপলক্ধির সময়, যে ভাবের বিলোপসাধন করিতে সক্ষম হয় না, সেই মুলীভূত 

১ (সা. দ. ৩৬০) 



৫৮ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ভাবকে স্থায়িভাঁব বলা হয় ৷ যেমন রত্যাদি। স্থায়িভাব সুস্্রভাবে রসোৎপত্তির 

কারণ হইয়। থাকে । 

নায়ক-ভেদ- বীরোদান্ত, ধীরোদ্ধত ও ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত। ইহাদের 

প্রত্যেকে আবার দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকুল ও শঠভেদে চারি প্রকার । 

নায়কের সহাদ্াদি-_চেট, বিট, বিদৃষক, সখা, দূত ইত্যাদি । 
প্রতিনায়ক- নায়কের চেয়ে নিকুষ্ট গুণের হইবে প্রতিনায়ক | 

নায়িকা-ভেদ--্থীয়। স্ত্রী, পরক্ত্রী ও বহুভোগ্যা ভেদে তিন প্রকারের 

নায়িকা । পরকীয়া নায়িকা! ছুই শ্রকারের- অপরের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা 
( কন্তা ); যাত্রা প্রভৃতি মহোৎসবে নৃত্যগীতে আসক্তা বা ব্যভিচারিণী ও নি্লজা, 

বিবাহিতা পরকীয়! নায়িকা । 

কন্যা _নবযৌবনা, লঙ্জাশীল। এবং অবিবাহিতা যে স্ত্রী তিনিই কন্তা। 

বহুভোগ্যা__স|ধারণন্ত্রীকূপ নায়িক! অর্থাৎ গণিকারপ নায়িকা । 

এ সমস্ত নায়িকা আবার মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভ! ভেদে তিন প্রকার । প্রেমের 
অবস্থাভেদে এইসব নারিকাদের আবার আটভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । 

১। শ্বাধীনভর্তৃকা ২। খণ্তিতা ৩। অভিসারিকা ৪। কলহান্তরিতা 
৫ | বিপ্রলধ্বা ৬। প্রোধষিতভর্তকা ৭। বাসকসঙ্জা ৮। উংকন্ঠিতা। 
তবে পরকীয়! নায়িকার অভিসারিকা, বিরহোতকন্ঠতিতা ও বিপ্রলধবা অবস্থা ভিন্ন, 
অন্য কোন প্রকার অবস্থা দেখা যায় ন।। 

প্রতি-নায়িকা নায়িকা হইতে নিরুষ্ট গুণশালিনী প্রেমের গ্রতিত্বন্দিনীকে 

প্রতিনায়িক। বল! যায়। 

রসের শ্রেণী বিভাগ 

নাটাশান্ত্রকার ভরতের মতে রস দশ প্রকার, কাব্য-প্রকাশ-কার মন্টভট, 
অমর প্রতভৃতির মতে রস আট প্রকার । “সাহিত্য-দর্পপক|র' বিশ্বনাথের ত্বমতে 
রম আট প্রকার, তবে তিনি সর্ববাদিসম্মত বলিয়া ভরতমূনি প্রদশিত 'শান্ত' ও 
বাৎসল্য' রসকেও স্বীকার করিয়াছেন । অধিকাংশ আলংকারিকদের মতে 
রস দশ প্রকার । বিশ্বনাথের মতেও তাহা হইলে রস দশ প্রকার । প্রত্যেক 
রসেরই একটি করিয়া স্থাযিভাব আছে । 



বরসতত্ ৫৯. 

স্থায়িভাব-_ 

রত্তিহাস্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা 
জুগুপসা বিশ্বয়শ্চেত্যক্টো প্রোক্তাঃ শমোইপি চ ॥১ 

_-রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ সা, এবং বিম্ময় এই 

আটটি স্থায়িভাব এবং “শম' এবং “বাৎসল্য' নামে আরও দুইটি স্থায়িভাব 
ভরতমুনি বলিয়াছেন । 

তারপর রমের কথা বলিতেছি-_ 

শৃঙ্গার-হাশ্ত-করুণ-বৌদ্র-বীর-ভরানকাঃ । 

বীভংসোইদ্ভূত ইত্যাষ্টৌ রসাঃ শান্তন্তখা মতঃ ॥২ 

অথ মুনীন্দ্রসম্মতো! বংসলঃ__ | 
“বৎসলশ্চ রস ইতি তেন স দশমো রস; | 

স্ফুটং চমকারিতয়া বংসলঞ্চ রসং বিদুঃ ৮৬ 

- শৃক্গার, হাশ্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত ও' 
বাৎসল্য__এই দশ প্রকার রস, ইহাদের স্থায়িভাবও দশ প্রক্কার। 

আলংকারিকগণের মতে কামোদ্রেকরপ অর্থে শু্দ' শব রূঢ়। শৃঙ্গের 
আবির্ভাব যে কারণে হয় এইরূপ যে রস তাহাই শৃক্গার, (শৃঙ্গ 'ঝ' ধাতু অন্) 
সম্ভোগেচ্ছা বিষয়ে জ্ঞানের প্রাপ্তি হইলে কাব্য দর্শন-শ্রবণের পর সামাজিকের 

হৃদয়ে যে রসের উৎপত্তি হয় তাহাই 'শৃঙ্গার' রস নামে অভিহিত হয়। 
শৃঙ্গার রস ছুই প্রকারের বিপ্রলস্ত ও সম্ভোগ । 

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের মতে প্রথমে স্ত্রীলোকের অনুরাগের বর্ণনা করিয়া 

পরে সেই অন্ুুরক্ত স্ত্রীর ইঙ্গিত প্রভৃতি দ্বার জাত পুরুষের অহুরাগের বর্ণনা 
করা উচিত। বস্তত পূর্বে পুরুষের অনুরাগ উপস্থিত হইলেও কাব্যে প্রথমে 
নায়িকার অনুরাগ দেখাইয়া পরে পুরুষের অন্থরাগের বর্ণনা করা হয়। ইহাতে 

অন্ুরাগব্ণনা অধিক মনোহারিণী হয়। স্ত্রীলোকের অহ্রাগই সর্বত্র প্রথম 

হইবে এই মত ঠিক নয়। 
সংস্কত আলংকারিকগণ বলি্তাছেন 'দেবাদি-বিষয়! “রতি ভাবমাজ্জে, 

পর্যবসিত হইতে পারে, রস-পর্ধায়ে উন্নীত হইতে পারে না। 

১ সদ, ৩1১৭৯ ২ সা. দ, ৩১৮৩ ৩ গা, দ, ৩২১৬ 



৬৪ বৈষ্ণব-পদ্াবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

শ্োঁড়ীক্ব বৈষ্ণব রসতন্ব ও তাহার প্রকারভেদ 

চৈতন্যদেব গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীসনাতনকে আদেশ দিলেন আচার, দর্শন ও 

ভক্তিস্তি রচনা করিবার জন্য, আর শ্রীরূপকে নির্দেশ দিলেন বৈষ্ণবভক্তি ও 

বৈষ্ণব রস-শান্ত্র গ্রণরণ করিবার জন্য । রূপ গোস্বামী ভক্তি ও শৃঙ্গার রসকে 

নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । কৃষগ্দাস কবিরাজের মতে চৈতন্যদেব 

রূপের দ্বারা ইহাই করাইতে চাহিয়াছিলেন_-“শ্রীরূপ ছ্ারায় ব্রজে প্রেম- 

রসলীলা” ৷ (চঃ চ:)। তাহাদের ভ্রাতুশ্ত্র শ্রীজীর গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

ধর্মকে তবদর্শনের ভিঙির উপর স্থাপিত করিলেন । বুন্দাবনের ষড়গোন্বামীদের 

মধ্যে ইহাদের তিনজনের দানই সবাধিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ষে। রূপ গোস্বামী 

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু'ও “উজ্জলনীলমণি'১ নামক দুইটি গ্রন্থে ভক্তিরস ও বৈষ্ণব 

মতান্ুসারী অলংকারতত্ব ও কাব্যদর্শন বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরবর্তাঁ কালের 
বৈষব ম[হিত্য ও রসতত্ব তাহার প্রবতিত ভাবাদর্শকে হুবহু অনুসরণ করিয়াছে । 

এই বই ছুই-খানিতে শ্রীরপ কৃষ্চলীলা-ভাবনাকে সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রের 
রসাভিব্যক্কির পথে প্রবাহিত কৰিয়। দিয়াছেন। পরবর্তীকালে যাহারা 
গীতিকবিতায় অথবা গেয় ও পাঠ্য কবিতায় কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাহারা 
প্রায় সকলেই বিশেষ করিরা উজ্ভ্রলনীলমণির অনুশীলন করিয়াছিলেন । 

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাধারুষ্ণলীল। প্রচারের জন্য রূপ গোস্বামী গ্রন্থ ছুইটি সংস্কৃত- 
ভাষায় লিখিরাছেন। “ক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জলনীলমণি' বই দুইটিতে 

রাখারুষ্ণের ব্রজলীলা-ভাবনার যে দিশা দেওয়া হইয়াছে তাহা অশ্ুসরণ করিয়াই 
কষ্দাস কবিরাজ “গোবিন্দলীলাম্বৃত'* কাব্যে নিত্যবুন্বাবনে অর্থাৎ গোলকে 
বাধাকষ্ণের আট শ্রহরিয়া নিত্যলীলা ব্র্না করিয়াছেন বাগমার্গের 
সাধকদের মানস অনুশীলনের জন্য | 

শ্রীরপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রস্থটি চারিটি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক 
বিভাগে আবার কয়েকটি করিয়া উপবিভাগ (লহবী) আছে। সাধারণ 
অলংকারশাস্ত্রের রীতি অন্ুমরণ করিয়াই শ্রীবূপ গোস্বামী তাহার ভক্তি- 

রসাম্বৃতসিদ্ধুতে বলিয়াছেন___“বিভাবৈরন্থভাবৈশ্চ সাত্বিকৈর্যভিচারিভিঃ। 

১ বহুরমপুরঃ বোগ্বাই ও নবন্ীপ প্রভৃত স্বান হইতে বিবিধসংস্করণে প্রকাশিত। 

২ ডঃসৃকৃমার লেন-__বাক্গাল| সাহিত্যের ইতিহাস 
৩ বৃন্দাবন এবং নবন্বীপ হইতে (চৈতত্যা্য ৪৬) প্রকাশিত। 



বুসতত্ব ৬১. 

বাছ্যত্বং হাদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ । এষ কৃষ্ণরত্তিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্বি- 

রসো ভবেৎ।” অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তন-ম্মরণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়ী ভাব 

“কুষ্খরতি” বিভাব, অঙ্থভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্ত-হদয়ে 
( অলংকারশান্ত্ের সহ্ৃদয় বা সামাজিক ) আন্বা্য অবস্থায় আনীত হইলে তাহা 
“ভক্তিরসে” পরিণত হর» । কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই মত অনুসরণ করিয়াছেন-_- 

প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে । 

কুষ্ণভক্তিরসন্বরূপ পায় পরিণামে ॥ 

বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী । 
স্থায়ী ভাব রস হয় মিলে এই চারি ॥ 
দধি যেন খণ্ড মরিচ কপূর মিলনে । 
রসালাখ্য রস হয় অপূর্বান্বাদনে ॥২ . 

এই স্থায়ী ভাব “কৃষ্ণরতি” পরিকল্পনায় বৈষ্ণব আলংকারিকৃদের মৌলিকত্ব দেখা 
যায়। সাধারণ অলংকারশান্ত্রে রত্যাদি স্থায়িভাবের আ্শ্বাদনীয় বিপরিণাম 

শৃঙ্গারাদি রস। বৈষ্ণবেরা এই লৌকিক রতির অর্থকে অষ্টলীকিক “কুষ্ণরতির' 
পক্ষে সম্প্রসারিত করিয়! তাহার রস-পরিণতি দেখাইয়াছেন। ১। লৌকিক 
অলংকার শাস্ত্রের মতে দেবাদিবিষয়া রতি “ভাবে' পরিণত:হইতে পারে কিন্তু 
আম্বাদনীয় রসে পরিণত হয় না! কিন্ত শ্রীরূপ অপূর্ব মনীঘাবলে “রুষ্ণরতি'কে 
অলৌকিক ভক্তিরসে পরিণত করিয়াছেন। ভক্ত-হ্বদয়ে সদ্ভক্তি-বাসনা 

অতিশ্্্রভাবে বর্তমান থাকে, উদ্বোধনের কারণ ঘটিলে তাহা ভক্তিরসে 

পরিণত হয়। কৃষ্-রতির বাসনা না থাকিলে ভক্তিরস সম্ভব নয়। যে ভাব 
বা বৃত্তি মানুষের হৃদয়ে চিরন্তন, যাহার ধ্বংস নাই, তাহাই স্থায়ী ভাব। ভতক্ত- 

হৃদয়ে সদ্ভক্তির বাসন! শ্বাভাবিক বৃত্তি। ইহা ইহজন্মাজিত ব! পুর্বজন্মাজিত 
হইতে পারে। 

পরমারাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব ভক্তের সব চেয়ে প্রিয়বস্ত। তাই শ্রীরু্ণ 
সন্বদ্ধে তাহাদের হৃদয়ের অন্থরাগ স্বতঃ-প্রণোদিত এবং রৃতিরও সহজ প্রবণতা । 

পূর্ববর্তী আলংকাবিক বিশ্বনাথ কবিরাজ সাধারণ বা লৌকিক নায়ক-নায়িকার 

রতির সংজ্ঞা! দিতে গিয়! বলিয়াছেন “রতির্মনোইমুকুলেইর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্৩-_ 

৯. সক্তিরনানৃত 'সন্ধু ২1১৩২ 
২ চৈ. চ. মধালীলা, আয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
৩ সাহিত্য-দর্পখ। ৩1১৮৩ 



৬২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

“মনের স্বখকর প্রিয় বস্ততে চিত্তের যে অনুরাগ তাহাই রতি” । নবপ গোস্বামী 

সাধারণ রতির অর্থ সম্প্রসারিত করিয়। “কৃষ্ণরতি'তে পরিণত করিয়াছেন। 

বৈষ্কবৰ আলংকারিকদের এই কষ্তরতি' কিন্তু প্রাকৃত নহে, ইহা অলৌকিক 

এবং অগ্রারৃত। অগপ্রারুত ভাববৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীল। প্রকাশ 

করিবার জন্য বৈষ্ণব কবি ও আলংকারিককে মান্ষী ভাষা ও সাধারণ অলংকার- 

শাস্ত্রের রীতিকে 'অবলদ্বন করিতে হইয়াছে । বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে যে 
রসেরই বর্ণন! থাকুক না! কেন, তাহার মূল সুর ভক্তিরসের। তাই এই কৃষ্ণ 
রতির মৃখ্য রসরূপ পাচটি হইলেও স্বরূপে রস একটিমান্্র__ভক্তিরস। রসৈকসিন্ধু 

ভগবান শ্ররুষ্ণের প্রতি ভক্তমনের রতি প্রধানত পাচভাবে দেখা দেয়। তাই 
এই পাচ প্রকার রতির আস্বাছ বিপরিণাম পাচ প্রকার রসে- শান্ত, দাস, 

সখা, বাৎসল্য ও মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার | /এই পাচটি রসের মধ্যে ্রীন্ূপ 
প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গার বা মধুর রসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। লৌকিক অলংকার- 
শান্ধের শঙ্গার রসকে ভোজদেব প্রাধান্য দিয়াছেন তবে রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব 

ভক্তির দিক হইতে 'নীলমণির' (শ্রীরুষ্ণের ) উজ্জল বা শূঙ্গার রসকে শ্রেষ্ঠ স্থান 
দিয়াছেন। ইহাকে 'ভক্তিরসরাট, বলা হইয়াছে । 

বৈষ্ণব আলংকারিকদের “ভক্তিরস' বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই-_ইহার 

স্থায়িভাব “কুষ্ণরতি” ( কৃষ্ণবিষয়া রতিঃ)। স্থায়িভাবের ব্যাখ্যা আগেই 
দেওয়া হইয়/ছে। বিভাব ছুইপ্রকারের__আলম্বন ও উদ্দীপন | কৃষ্ণরতির 

আলম্বন বিভাব শ্ররুষ্ণভাবের ( বিষয়রূপে ) নিজে আবৃত বা প্রকট ভাবে অথবা 

অন্তরূপে (বালকরূপ ) এবং কৃষ্ণ-ভক্ত, “রুষশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। 
রত্যাদেঃ বিষয়ত্বেন তথাধ|রতয়াপি চ”-_-| (ভাবের আধাররূপে ) সাধক, 

সিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ও সংপ্রাপ্তসিদ্ধ। কৃষ্ণরতির উদ্দীপন বিভাব- কষে গুণ, 
চেষ্টা, প্রসাধন, বংশী, ক্ষেত্রাদি। ( ““তত্রজ্ঞেয়া৷ বিভাবাস্ত রত্যাস্বাদনহেতব:তে 

দ্বিধালম্বনা একে তখৈবোদ্দীপনাঃ পরাঃ) (ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ--২।১১৪ )। 

কৃষ্ণ রৃতির অস্থভাব নৃত্য-গীত-বিলুষ্তিতাদি। সাত্বিকভাব- ন্গিপ্-দিখাদি যাহা 
অন্তরের ভাঁবকে বাহিরে প্রকটিত করে। 

সাধারণ অলংকারশাস্ত্রে স্তন্তশ্বেদদি সাত্বিক ভাবকে অন্ুভাবের মধ্যেই 

ধর! হইয়াছে কিন্তু এখানে আলাদা করিয়া দেখান হইয়াছে । “সাত্বিক ভাবাভাস' 
বর্ণন! করা হুইয়াছে। যেমন বত্যাভাসভাব (বৈয়াকরণ, মীমাংসক ) নিঃসত্ব 
ও প্রতীপ (কংসাদি )। 
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কৃষ্ণরতি সত্বন্কীয় ব্যভিচারী বা! সঞ্চারী ভাব নির্ব্রেদ-বিষাদ-টৈন্াদি | 
ইহার পর ভাবের প্রাতিকুল্য, অনৌচিত্য, ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, 

ভাবশবলতা ও ভাবশাস্তি দেখান হইয়াছে । উল্লিখিত সমস্ত প্রকার 

ভাবেরই কৃষ্ণরতির দিক হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । প্রাচীন অলংকার 
শাস্্বের আটটি মুখ্য ও ছুইটি গৌণ রসের স্থায়ী ভাবকেই রূপ গোস্বামী স্বীকার 
করিয়া অন্তভাবে তাহার বিভাগ দেখাইয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি ভক্ত 
মনের রতি মুখ্াভাবে পাচ প্রকারে হইতে পারে । সুতরাং মুখ্যকষ্ণরতি পাচ 

প্রকার এবং মুখ্য রসও পাঁচ প্রকার+, “শান্ত, দাশ্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নাম । 

কুষ্ণভক্তিরল মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান” (চৈ. চমধ্য ১৯ পরিচ্ছেদ )। যেমন 

শান্তরসে স্থায়ী ভাব শম নামে কষ্ণরতি, দাশ্যরসে স্থায়ী ভাব সেবা! নামে 
কৃষ্ণরতি, সখ্যরসে স্থায়ী ভাব বিশ্রন্ত নামে কষ্চরতি এবং মধুর রসে স্থায়ী ভাব 
মধুর বা প্রিয়তা নামে কৃষ্ণরতি। শ্রীরপ আরও সাতটি গৌণ রসের উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

১। শাস্তরস 

পরোক্ষ ও সাক্ষাৎকার ভেদে শান্তরস দ্বিবিধ; ইহাতে স্থায়ী ভাব 

হইতেছে “শম' বা সান্দ্র নামে রতি বা শুদ্ধ! “কৃষ্ণবিষয়া রতি, । আলম্বন বিভাব- 

চতুভূজ নারায়ণ কৃষ্ণ এবং সনকাদি খষি ও সাধারণ তাপস; উদ্দীপন বিভাব-- 

ভাগবত, উপনিষদাদি শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, নির্জনাবাস ইত্যাদি । অন্ভাব_অবধৃত 
বা সম্যাসীর কাধ্যাদি। সাব্বিকভাব- রোমাঞ্চ, ম্বেদ, মুচ্ছাদি। 

শান্তরসে ভক্ত-ভগবানে আম্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। ভক্ত সর্বৈশ্বর্ধশালী 
্ীরুধ্কে নিত্যবন্ত জানিয়া একান্ত নিষ্ঠা তাহার কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করেন। বিষয়বাসনা অনিত্য ও তুচ্ছ মনে করেন ভক্ত । শান্তরসে 

ভগবানকে ভালবাসার কথা উঠে না । চৈতন্যোত্তর যুগে বিশুদ্ধ শাস্তরসের বৈষ্ণব 
কবিতা তেমন রচিত হয় নাই। “মোক্ষ' রা! মুক্তিলাভ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 
আদর্শের অনুকূল নয়। বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, নরোত্তম প্রভৃতির প্রার্থনা- 
পদগুলিতে শাস্তরস ছুটিয়। উঠিয়াছে। 

১ জপ গোস্বামী--ভভিরসা সৃতসিদ্ধু, ২1১১৬ 
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বিচ্যাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক পদ-_ 
জতনে জতেক ধণ পাপে বটোরলু 

মেলি পরিজনে খায়। 

মরণকে বেরি কোঈ ন পুছত 

করম সঙ্গ চলি জায় ॥ 

এ হরি বন্দে? তুঅ পদ নায়। 

তুঅ পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি 
পার হব কৌন উপায় ॥* 

নরোত্বম দাসের প্রার্থনা-বিষয়ক পদ-_ 
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর 
হবি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর ॥ 

আর কবে নিতাইঠাদ করুণা করিবে । 

সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে| 

বিষয় ছাড়িয়। কবে শুদ্ধ হবে মন। 

কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥২ 

২। দাস্তরস ব। শ্রীত-_ 

দাসত্ব (সংভ্রমগ্রীত) ও লালনীয়ত্ব (গৌরব প্রীত) ভেদে দাশ্যরস ছুই 
প্রকারের। ইহাতে স্থায়ী ভাব হইতেছে প্রীতি, বা আদর ব| 'সেবা' নামে 
কষ্করতি। ভগবান্ প্রভূ, ভক্ত তাহার সেবক বা ভৃত্য । 

ইহাতে আলম্বন বিভাব-্রীকুষ্ ও তাহার সেবকবুন্দ- ্রহ্ষা, শিব, ইন 
উদ্ধব, দারুক, ব্রজের ও ্বারকার ভূত্যবৃন্দ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র 

উদ্দীপন বিভাব- শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, প্রসাদ ভক্ষণ, শ্রীরুষের স্মেহাদি। 
অন্থভাব_আদেশ পালন, প্রণাম, ঈর্যা-হীনতা, দীনতা ইত্যা্দি। 
সাত্বিকভাব- স্তস্তাদি সাত্বিকভাব। 

ব্যভিচারী ভাব-_-আলম্ত,মদ, উগ্রতা! ইত্যাদি ছাড়া সমস্ত কিছু। 
এই 'দাশ্যরতি' অবস্থাবিশেষে প্রেম, স্েহ ও রাগে পরিণত হইতে পারে। 

শ্রীজীব গোস্বামী এই গ্রীতিরসকে আশ্রয়ভক্তি, দাশ্তভক্তি ও প্রশ্রয়ভক্তি এই 

১ (বৈ. পণ পৃ. ১৩১) ২ বৈ. প. পৃ. ৫৪৩ 
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তিন প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। দাশ্যরমসে ভক্ত-ভগবানে ঈষৎ মমতার 

সম্পর্ক গড়িয্া! উঠে। ভালবাসার স্থচন। এইখান হইতে । ইহাতে পূর্ববর্তী 
বম শান্তের কৃষ্ণনিষ্টা থাকিবে আর থাকিবে রুষণসেবা, শ্রীরুষ্ণের অতুল বৈভব 
ভক্ত মনকে আকৃষ্ট করে | নরোতমের “সেবা দিয় কর অন্থচর”_ পদখানিতে 

দাসের ভাব আছে। চৈতন্যেত্ির যুগে শুদ্ধ দাশ্তরসের ভাল পদ পাওয| 

যায় না। 

নরোত্তম দাসের দাস্ুভাবের পদ _- 
শ্রীৰপ মঞ্জরী দয় করহ আমারে । 

মিছ! মায়াজালে পড়ি গেছ ছারে থাৰে ॥ 
কবে হেন দশা! হবে সখী সঙ্গ পাব। 
বৃদ্দাবনের ফুল গথি দোহারে পবাব ॥ 

সমুখে রহিয়া কবে চামব ঢুলাব। 
অগ্ুরু চন্দন গন্ধ ছুছু অঙ্গে দিব ॥১ 

৩। সখ্যভক্তিরষ ( প্রেয়ঃ ) 

ইহাতে স্থায়ী ভাব বিশ্রস্তাত্মা। কৃষ্ণবিষয়া সখ্যরতি | 
বিভাঁব (৫ক')-মালধন বিভাব-শ্রীকচ ও তাহার বয়ন্য শ্রীদাম, অজু 

প্রভৃতি । এই সখারা আবার স্হ্ৃদ, সখি, প্রিযসধি, প্রিয়নর্মসথি পদবাচা 

হইতে পারেন । (শখ) উদ্দীপন_ বস, বেনু ইত্যাদি । অন্ুভাব- ক্রীডাদি। 
সাত্বিক ভাব-_স্তসাদি। 

ব্যভিচারী ভাব-_আলম্ত, উগ্রতা ছাড়া অন্ত বত্রিশাট। 

এই প্রেয়ঃ (সথ্যরস) প্রণয়, প্রেম, ন্বেহ ও রাগে পরিণত হইতে 
পারে। এখানে ভক্ত-ভগবানের মাঝে সমপ্রাণতা বিদ্যমান, “সমপ্রাণঃ 

সথা মতঃ”। ভক্তের ও ভগবানের উভযেরই ভালবাসা দেখা দেয় অর্থাৎ 
কেবল যে ভক্তই ভগবানের সেবা করেন তাই নয়, ভগবান্-ও ভক্কের সেবা 
করেন। ভক্তের মনে ভগবানের এশ্বববোধ জাগ্রত থাকে না, থাকে 
পারম্পরিক বিশ্বাস। ইহাতে শান্তের রুষ-নিষ্ঠা, দান্তের সেবা! এবং সমপ্রাণতা! 
বিদ্ভমান্। 

১ বৈ, প* পু ৫৪৬ 
€ 
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বলরাম দাসের সখ্যভাবের পদ-_ 

ধানশী 

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায় । 

শ্রাদামে করিয়া কানে বসন আটিয়। বান্ধে 

বংশীবটের তলে লইয়। যায় ॥ 

স্থবল বলাই লইয়া চলিতে না পারে ধাইয়া 
অমজলধার। বহে অঙ্গে । 

এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে 

আর না খেলিব কাঁছুর সঙ্গে | 

কানাই না জিতে কু জিতিলে হারয়ে তত 

হারিলে জিতয়ে বলবাম । 

খেলিয়া৷ বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাই কান্ধে 

নহে কান্ধে নিব ঘনহ্যাম ॥ 

মত্ত বলাইচাদে কে করিতে পারে কান্ধে 

খেলিতে যাইতে লাগে ভয়। 

গেড়ুয়া৷ লইয়৷ করে হারিলে সভারে মারে 
বলর।ম দাস দেখি কয় ॥১ 

'উদ্ধাবদ|স_ 

“তোর এটে! বড় মিঠে লাগে 

খাইতে বড় সখ পাই তেঞ্ি তোর এটো খাই। 

খেতে খেতে খেতে (মুখ ) হৈতে 

দিতে হইল ভাই রে ॥২ 

৪। বাতৎদল্য ভক্তিরস 

ইহাতে স্থায়ী ভাব “অন্ুকম্পারপা” কৃষ্ণবিষয়া বংসলরতি | 
বিভাব (ক) আলম্বন- কৃষ্ণ ও নন্দ, যশোদা, বন্দে প্রভৃতি গুরুজন | 

(খ) উদ্দীপন-_-্্রীকফের বয়স, আকৃতি, বাল্যক্রীড়। ইত্যাদি । 
অন্ুভাব-_মন্তকাদি শরীর স্পর্শ, আশীর্বাদ ইত্যাদি । 

১. পদকল চর, ১১৯৭ 9 বৈ. প. পৃ. ৭২৮) ২ (পদকল্পতরু। ১২৩০ ) 



রসতত্ ৬খ 

সাত্বিকভাব- স্তস্তব্বেদাদি, স্তনঅরবাদি | 

ব্যভিচারিভাব- ( সখ্াযরসের মত ), অপম্মার | 

ইহা প্রেমবৎ ও 'রাগবৎ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। এখানে ভগবান্ 
সম্তান। ভক্ত পিতা বা মাতার মত তাহাকে মমতাবোধে লালন-পালন 
করিতেছেন। কখনও বা তাড়ন-ভতসনা করিতেছেন । ভগবানের এশ্ব্যবুদ্ধি 
ভক্কের মনে একেবারে থাকে না । ইহাতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠ।, দাশ্যের সেবা, 

সখ্যের বিশ্রস্ত আর থাকে লালন-পালনের মমত্ববোধ । 

ভাটিয়ারী 

বলর|ম দা 

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে। 

দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে ॥ 

আর এক কথা বলি শুন হলধর । 

যশোদা-নন্দন বলি না ভাবিহ পর ॥ 

দুরে না লইহ ধেন্ু চরাইয় বাছুরি। 
জোরে শিঙ্গ! রব দিহ পরাণে ন। মরি ॥ 
দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা । 

নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে এক1॥ 

বলরাম দাসে কয় রাম সঙ্গে যাবে। 

নয়ান গোচরে বাছায় সদাই রাখিবে ॥৯ 

৫। মধুর ভক্তিরস উদ্্বল ব1 শৃ্গার রস 
ইহাতে স্থায়িভাব মধুরা নামে ককুষ্ণরতি” ব! প্রিয়তা (যাহ! রুষ্ণ ও 

গোপীদের মাঝে পরম্পর মিলন সংঘটন করাইয়া দেয় )।২ 
বিভাব (ক)- আলম্বন- রু্চ ও তীহার বল্পভা গোপীরা, তাহাদের মধ্যে 

শরেষ্ঠা শ্রীরাধা, এখানে ভগবান্ (কান্ত), ভক্ত (কাস্তা)। ভগবানকে কাস্তভাবে 
ভজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যূল কথা। 

১ ( বৈ. প. পৃ. ৭২৭) 
২ তকতিরসামৃত গ্রন্থে এই রসের স্থায়ী ভাবকে মধুর| রতি বল। হইয়াছে । 



৬৮ বৈষ্ণব-পদাবলী মাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

(খ) উন্দীপন__বংশীধ্বনি ইত্যাদি 

সাত্বিকভাব-_ ন্ত্াদি 

ধ্যভিচারিভাব-__উগ্রতা আলম্ত ছাড়া বাকি বত্রিশটি। 

ভালবাসার প্রথম সুচনা দান্তে, তারপর সধ্য-বাৎসল্যের মধ্য দিয়া 

ভালবাসা মধুররসে চরম পরিণতি লাভ করে। এখানে ভগবান্ কাস্ত, 'ভক্ত 

নিজেকে কান্তা বলিয়া মনে করেন। ইহাতে শান্তের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, দাস্যের 

সেবা, সথ্যের বিশ্রম্ত, বাৎসল্যের লালন-পালন ও মধুরের কাস্তভাব, এই 

পাচটির মিলনে গভীর ও আতিশষ্যময় মধুর রস। মধুর রসে সকল রসের 

গুণ বর্তমান। এই মধুর রসই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। 

প্রীচৈতন্ ও রায় রামানন্দের আলোচনায় মধুর রসকেই শ্রেষ্ট বলিয়। প্রতিপন্ন 

কর! হইয়াছে । সেই জগ্তই মধুররস বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ট মুখ্যরস। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে ভক্তিরসের অবস্থান কাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া 

যায়? সেই সঙ্গে বৈষব রূসশাস্ত্রের বিভাবাদি অলৌকিক কিনা? এ সন্ব্থে 
শ্রীজীব গোস্বামী 'প্রীতি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন কষ্ণরতির বিভাবাি ও স্থায়িভাব 

প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক, লৌকিক কাব্যের বিভাবাদি ও স্থায়িভাব হইতেছে 
লৌকিক, কেননা সাধারণ কাব্যে লৌকিক নায়ক-নায়িকার কথা বল! 
হইয়াছে, লৌকিক কাব্যের বিভাবাদি অলৌকিক বলিয়! প্রতিভাত হইলেও 
ইহা স্বাভাবিক নয়, কবির বুচনা-চাতুধ্যের জন্য উহার অলৌকিক বলিয়া 

মনে হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন--“কষ্ণরৃতিতে (ভক্তিরসে) রসের 

অবস্থান কেবল যে সামাজিকে (এখানে “ভক্তে') সম্ভব তাহা নয়। ইহা 
অন্নকর্ৃতেও ( কখনও ভক্ত নিজে ) সম্ভব হইতে পারে ।৯ 

১. ঘ।সঞ 030৪ 8%101 11) 1719 ১:161-9810087718 17062001999 
890761052 19610900906 20৮০ 6109 8099919690 6799০ :9£9291708 670০ 
0618) 800 09561000092) ০01 7888, 179 20081008179, 107 
1088009 608 6135 81801100966 ০ 1717588 560 8:10. 0£ 609 
9৬১০1) 18 00891019 0101 10 8290-8615 800. 1006 10 609 18010170৮ 
৬76৪ 0001) 0661 201) 1059 01 02:080697 1)97089 8190. 1১97:0108. 
[1 610৪ 510150588৪ ৪609 8707299%7 8৪ 918901:1]58 17 7 02:0170%25 
০769, 2615 0০6 20809781) ৮০6 1৪ 001 006 6০ 62:56 01658706888 
91 6109 0০868 90200700816100- 079 8190 200817068109 61386 22) 00820- 
2861, 60 1998৪ ০ 6209. 78598 1৪ 17০6 ০02] 0 606 &00167০ 
€ 960001108, 10875 6009. 08068 ) ১৪ সি 220 6236 গহিন 
( 6১6 ৫৩)৪ড 29709867660, ৮38. 2925) 800. 37) 69 ৪000:92৮, 
1১০ 2787 807796120098 2১5 618 731757069 15179985]11,৮ 

( %8150858 830) 800 140৮60606-3, 79৩ ) হি 



রসতত্ব ই 

মধুর ভক্তিরস বা শৃঙ্গার বা উজ্জবলরস 

“ভক্তিরসাম্মতসিন্কু' গ্রস্থ নানা জাতীয় ভক্তেরই অন্ুশীলীয়। উজ্জলনীলমণি 
গ্রন্থে কিন্ত রাগমার্গে ই সংসক্তচিত্ত এবং মধুররসের ভক্তগণেরই আশ্বাদনোপযোগী 
করিয়া মধুবরস পৃথগভাবে বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে । 

শ্রীকষ্ণের এই্বর্বলীলা ও মাধুর্যযলীলার মধ্যে মাধুর্্যলীলারই শ্রেষ্ত্শ্রীজীব 
গোম্বামী 'গ্রীতিসন্দর্ভে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব মুখ্য রসগুলির মধ্যে 

মধুর ভক্তিরসই শ্রেষ্ঠ ও 'ভক্তিরসরাজ' ৷ মধুর ভক্তিরসের এই গুরুত্বের জন্যই 
প্ররূপ গোস্বামী একটি পৃথক গ্রন্থে ইহার আলোচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত 

অলংকারশাস্ত্রের শৃঙ্গার রসের আদর্শেই তিনি শ্রীরুষ্ণের মধুর বা শৃঙ্গার 
ভক্তিরসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'উজ্জ্ল' রসের্ নামটি ভরতের 
কাছ হইতে প্রাপ্ত। লৌকিক অলংকারশাস্ত্েরে আদির্গকেই অপ্রারুত 
পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া রূপ গোস্বামী নৃতন দৃষ্টিকোণ হইতে সমগ্র 
অলংকারশাস্ত্রকে এক নৃতন ব্যঞ্জনায় ভূষিত করিয়াছেন। - অলংকারশাস্ত্রের 
আদিরসের সমস্ত ক্লেদকে দুরীভূত করিরা ক্রষ্ণরতির' অধ্াৃত বিভাবনার 
সাহায্যে অলৌকিক মধুর ভক্তিরস উপস্থাপিত করিয়াছেন । পের ভক্তিতত্ 
(শৃঙ্গার-ভক্তিরস ) আদিরসেরই নির্্যাসমাত্র। ব্রজধামে রাধারুষের 

প্রেমলীলায় এই শৃঙ্ষারভক্তিরসেরই প্রাধান্য । শ্রদ্ধাভক্তিহীন পাঠক বা শ্রোতার 
নিকট ইহা ইন্দ্রিযপ।রবশ্ঠ বলিয়! মনে হইতে পারে। 

“এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ।”৯ 
পরবরতাকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অবনতির বীজ ইহার মধ্যে ছিল। 

শ্ীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন__ 
“বক্ষ্যমানৈবিভাবা্ৈঃ স্বাছ্যতাৎ মধুরা রতি: | 
নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ ২ 
“( বক্ষ্যমান ) বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচার প্রভৃতি ভাব দ্বারা 

মধুরা রতি আম্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলে মনীষিগণ তাহাকে মধুরভক্তিরস বলেন ।” 
এই উজ্জ্লরসের স্থায়িভাব “মধুরা বা পপ্রিয়তা নামে কষ্ণরতি। 

“মিথো৷ হরেবুগাক্ষ্যাশ্চ সন্তোগাদিকারণম্। মধুর[পরপর্ধ্যায়! প্রিয়তাখ্যোদিতা 

১ (চৈচ) 
২ নায়ক ভেদ প্রকরণ ১৩ উজ্ভলনীলমণিঃ 
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রতি:*_( জীব গোস্বামী )। কৃষ্ণের এই স্বানুভবরতি বিভাবাদির সাহায্যে 
ভ্ববদয়ে মধুরভক্তিরসের প্রতীতি কৃষ্টি করে। কুষণ-গোপীর প্রেমলীলায় এই 
রসের পূর্ণতম পরিপুষ্টি। উহার বিভাব দ্বিবিধ__আলম্বন ও উদ্দীপন । রতি- 
বিষয়ক আম্বাদনের হেতুর নাম বিভাব।, আলম্বন ধিভাব আবার ছুই 

প্রকারের_ বিষয় ও আশ্রয়। এই মধুর রসে কৃষ্ণ ও তাহার প্রেয়সীগণই ক্ষমশঃ 
বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালঙ্ন, অর্থাৎ শক্তিমান্ ও শক্তি । রূপ গোস্বামী শ্রীকুফকে 
আদর্শ নায়ক ও শ্রীরাধাকে আদর্শ নায়িকারূপে ম্বীকার করিয়া উজ্জলরস 

বিশ্লেষণ করিয়াছেন । প্রতি-নায়কের উপস্থিতি রসবিরোধী । 

নায়কানাং শিরোরত্বং কৃষ্ণস্্ব ভগবান্ স্বয়ম্। 

যন্ত্র নিত্যতয়। সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণ1ঃ ॥১ 

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি । 

নায়িক।র শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী 1২ 
অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌধটি প্রধান । 
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকান ॥১ 

অশেষ-কল্যাণ-গুণগণরত্রাকর শ্রীকৃষ্ণ এই মধুর রসের নায়ক। তিনি 
ধীরোত্তাদি ভেদে চতুর্বিধ। এই চতুবিধ নায়কও আবার মধুর রসে পতি ও 
উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। বিপ্রাগ্রি সাক্ষী করিয়া যিনি বেদোক্ত বিধিমতে, কন্যার 

পাণিগ্রহণ করেন তিনি সেই কন্তর "পতি" । শ্রীকুষ্ণ কল্সিনী, সত্যভামাকে 

বিধিমতে বিবাহ করেন। যে সকল গোঁপ-কুমারীর শ্রীরুষে। পতিভাব হইয়াছিল 

তাহারাও পরিণীত।। 

যিনি পরকীয়৷ নাগ্িক।র প্রতি আসক্তিবশতঃ ধর্ম উল্লজ্ঘন করেন এবং 
পরকীয়। রমণীগণের প্রেমের আশয় হন তিনি উপপতি | 

এই উপপতিভ|বেই শৃঙ্গাররসের পরমোংকর্ষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
এ বিষয়ে নাট্যশান্্কার ভরতমুনি বলিয়াছেন-_বহুবার্ধতে খলু, যত্র 
প্রচ্ছ্নকামুকত্বঞ্চ । যা চ মিথে। ছুর্লভতী, সা মন্থন পরম! গতি __“যে রতির, 

জন্য লোকতঃ ও ধর্মতঃ বু নিবারণ যে রতিতে পরস্পরের প্রচ্ছন্নকামুকতা৷ 
এবং পরম্পরের দর্শন-স্পর্শন ও সম্ভাষণাদি বিষয়ে ছুর্লভতা থাকে-_তাহাকেই 

১ ভ্তভিরসাম্বতসিঙ্ধোৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহ্র্ধ্যাং ২1১৭ ক্লোক 
২ চৈ, চ. মধ্য ২ওশ পরিচ্ছেদ 
৬ চৈ. চ. অধ্য ২ওশ পরিচ্ছেদ 



বলত থ১ 

কামের শ্রেষ্টা বা পরমশৌভাময়ী রতি জানিবে। কৃষদাঁস কবিরাজও পরকীয়া 

রসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।৯ সংস্কৃত রসশাস্ত্রে উপত্যের লঘুতাই 
শুনা যায় কিন্তু রসনির্ধ্যাসের আস্বাদনহেতু অবতারী কৃষ্ণ ও গোপীগণে কখনই 
তাহা প্রযোজ্য নহে।২ 

মধুর রসে নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহায় চেট, বিট, বিদূষক, 
পীঠমর্দক, প্রিয়নর্মসখ, দূতী, শ্বয়ংদূতী, কটাক্ষ, আধদুতী, বংশী। শ্রীরুফ- 
বল্পভাগণ কৃষতুল্য স্থরমানঙ্গ, সর্বন্থলক্ষণাস্থিতা এবং মহাপ্রেম, মহামাধুরী ও 
বৈদগ্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত । ইহারা দ্বিবিধা__্বীয়া ও পরকীয়। শ্রীকৃষ্ণের 
একশ আট মহিষী আছেন দ্বারকায়, তাহাদের মধ্যে কুক্মিনী এশ্বর্ধে এবং 
সত্যভাম! সৌভাগ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছেন। কন্তকা ও পরোঢ়া ভেদে 
পরকীয়া দ্িবিধা। গোপগণের বিবাহিতা হইয়াও ধাহারা সর্বদাই শ্রীকফের 
সংযোগে লালসান্বিতা থাকেন এবং ধাহাদের গর্ভে সন্তান হয়না-_এই সকল 

ব্রজনারীকেই পরোটা বলে। ধন্যা প্রভৃতি গোপকুমারীক্পাও শ্রীকষ্কবল্পভা। 
যোল হাজার গোপস্নন্দরীর মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠ, আঁবার এই দুইজনের 
মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বাংশে উত্তমা।৩ ইহারা সকলে নিত্যপ্রিয়া । শ্রীরাধা। 
আয়ানের এবং চজ্দ্রাবলী গোবর্ধন মল্পের স্ত্রী, অতএব ক্রষ্ণের পরকীয়া । 
সংস্কত রস-শাস্ত্রে সাধারণী নায়িকা স্বীকার করা হুইয়াছে। প্রাচীন 
আলংকারিকদের মতে সাধারণী (গণিকা) নায়িকাতে “রসাভাস' হয় কিন্তু 
শরীর মথুরাতে সাধারণী কুব্জাকে স্বীকার করিয়াছেন। এ ত্রিবক্র! 

কুব্জ! সাধারণী হইলেও শ্রীরুষ্ে ভাবের সদ্ভাব নিবন্ধন “কৃষ্কবল্পভা এবং 
“পরকীয়াব বলিয়াই সম্মত। “ভাবযোগাত্ত, সৈরদ্ধী পরকীয়ৈব সম্মতা'_-( রূপ 

গোম্বামী )। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকারসম্মত নায়িকার নান। প্রকার সুক্ষ 
বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে । 

মধুর রসে নায়িকার সহায় সথী, দাসী, দূতী প্রভৃতি । শ্রীরাধার সথীর। 
_সধী, নিত্যসধী, প্রাণসখী, প্রিয়সধী ও পরমপ্রেষ্ঠসথী ৷ দূতী- ন্বয়ংদূতী, 

১ পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। 
ব্রঙ্কবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ চৈ. চ. আদি ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ?। 

২ লঘুত্বমত্র যৎ প্রোজং তত, প্রাকৃতনায়কে। 
ন কৃষেঃ রলনির্ধ্যাসম্বাদার্থমবতারিখি ॥ উদ্ভ্বলনীলমণি, নায়ক ভেদ প্রকরণ (২১) 

৩ দেবী কৃষ্ধময়ী প্রো রাধিক। সবথাধিক1। 
বি সবকান্তিলম্মোহণীপরা ॥ বৃহদগোতমীয়তন্ত্র চৈ. চ আদি ৪র্ধঘ পরিচ্ছেদে 

দ্বত। 



২ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

আখ্বদূতী । রাধাকষ্ণলীলায় সথীদের ভূমিকা গুরুতপূর্ণ। অবস্থাভেদে ও 
নায়কের সহিত প্রেম-সম্পর্কে এই সব নায়িকার আট রকম অবস্থা পরিকল্পিত 

হইয়াছে” 
১। অভিসারিকা_(সংকেতস্থানে নায়কের সহিত মিলিত হইবার জঙ্ 

যাত্রা) | 
২। বাসকসজ্জ।_( সজ্জিত হইয়া নায়কের জন্য অপেক্ষা ) 
৩। উৎকষ্টিতা_-( নায়কের অনাগমনে হতাশ! ) 

8 1 বিপ্রলব্কা-_( নায়ক কর্তৃক প্রতারণা ) 

৫ | খণ্ডিতা-_( নায়কের অন্য স্ত্রী সংযোগে দুঃখ ) 
 ৬। কলহস্তারিতা-_( নায়কের সহিত কলহ ) 

৭। প্রোধিত-ভর্তৃকা_( নায়কের প্রবাসে ছুঃখ ) 
৮। ম্বাধীনভর্তকাঁ_-( নায়ককে স্ববশে বাখা ) 
নারিকাদের এই বিভাগগুলি লৌকিক বসশান্ত্রকে অনুসরণ করিয়া 

কল্পিত হইয়াছে । হুরিবল্লভা্দের ভক্তির দিক হইতে ভাগ করা বিয়া 
সাধনসিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধা ও দেবী 

মধুর রসের উদ্দীপন বিভাব-__কু্ণ ও কৃষ্ণবল্পভাদের গুণাবলী এবং বসন্ত 
চন্ত্র, মেঘ প্রভৃতি তটস্থ বস্ত। 

মধুররসের অন্থভাব- বাইশটি মানসিক অলংকার, সাতটি উদ্ভাম্বর ও 
বারটি বাচিক। মধুররসের সাবিকভাব-_সাব্বিকভাবগুলিকে অন্ভাবের 
মধ্যেই ধরিতে হয়। প্রাচীন অলংক|রের স্বেদ, কম্পাদিও এখানে স্বীকৃত 
হইয়ছে। ্যভিচারিভাব- উগ্রতা, আলম্যাদি ছাড়া যাবতীয় বস্তু । 

সাধারণী (গণিকা। ) স্বীয়া (পত্বী) ও পরকীয়া নারিকাভেদে এই মধুর! 
কিষ্ণরতি' তিন প্রকারের--সাধারণী রতি, সমগ্রসা রতি ও সমর্থ রতি 1১ 

সাধারণী রতি__ভাগবত পুরাণে বণিত মথুর।র কুব্জার প্রেম সাধারণ 
রতির ধৃষটান্ত। শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়৷ কুবজার একমাত্র ইচ্ছা শ্্রীকুফের জুখস্গ 
লাভ। (এই রতি অতিকায় হয়না, সেইজন্য নিকৃষ্ট । এই সাধারপী রতি 
প্রেম পধ্যায় পধ্যস্ত উঠিতে পারে ।) 

১ আাষারশী দিখরিতা সমঞজসাসৌ সমর্থ! চ। ্ 
কৃজাদিয়ু নহিষীযু ৮, গোকুলদেখীয়ু চ ক্রমতঃ ॥ উঠ মঃ হবায়িভাব প্রঃ ১61৬৬, 



বসতত্ব খণ্ড 

সমসা রতি- রুল্পিণী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীর এই রতি হইয়া থাকে । ইহাতে 
পত্বীভাবের অভিমান, এই রতিতে রুষের স্বখেচ্ছা ও কৃচিং নিজন্ুখ-স্পৃহা 

উভয়ই বর্তমান থাকে । এই রতি এঅন্থরাগ” পর্যায় পধ্যন্ত পৌছিতে পারে। 
ইহা নিবিড়া ও নিশ্চলা ।৯ 

যে রতি সাধারণী ও সমপ্রস হইতে অনির্চনীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে, যে 
রতির সহিত সম্ভোগেচ্ছাটি সর্বথা তাদাম্ম্যরতিত্বরূপতাই প্রাপ্তি করে তাহাই 
“সমর্থা' রতি । এই রতির উদরে কুল, ধর্ম, লজ্জা, ধৈর্ধ্যাদি বাধাবিষ্ন নিঃশেষে 

বিস্বৃত হইতে হয়। ইহা নিবিড়তমা, সর্বাপেক্ষা মহাবিম্ময়োৎপাদিনী শোভাসম্পত্তি- 
বিশিষ্টা। ইহাতে স্বন্থখের লেশমাত্র গন্ধ নাই এবং যাবতীয় মনোবাক্য-কায়- 
নিম্পরর ব্যাপারই শ্রীকুষ্ণ-ন্বধার্থেই অনুষ্ঠিত হর। ব্রজন্বন্দরীদেরই এই 
সমর্থা রতি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীতেষ্টু এই সমর্থা রতির 
পরিপূর্ণ পুষ্টি দেখা যায়। এই সমর্থা রতি শ্রীকুষ্ণবশিকরত্বহেষ্টু বিন্বয়াবহ অর্থাৎ 
যাহার প্রভাবে ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 

ব্রজে রাধাকুষ্ণের প্রেমলীলায় বৈষ্ণবীয় শুঙ্গাররসের স্থায়িভীব “সমর্থ নামে 
মধুরা রতি। ইহাতে নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, প্রতি-নাফ়িকষা চন্দ্রাবলী। এই 
“সমর্থা' রতি প্রোচ্ছলিত (বিবৃদ্ধ) হইয়া মহাভাবদশা প্রাপ্তি করে। এই- 
জন্য প্রধান ভক্তগণ ও বিমুক্তগণ এই সমর্থ রৃতিকেই অন্বেষণ করে কিন্তু 
প্রাপ্ত করিতে পারেন না। 

উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যবশত অবস্থাভেদে এই রতি (সমর্থ!) দা ( বদ্ধমূল! ) ও 

বিদ্দ্বারা অপ্রতিহত! হইলে প্রেমে পরিণত হয়; এই প্রেম ক্রমশঃ বুদ্ধিক্রমে 

ন্বেহ, মান, প্রণর, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপে পরিণত হর, যেমন, ইক্ষুবীজ 

হইতে ইস্ষুদণ্ড, তাহা হইতে রস, পরে গুড়, পরে খণ্ড তংপরে শর্করা, তাহ! 

হইতে সিতা! ও তাহারও পরে উপলা বা ওলা হয় । রস হইতে ওলা পধ্যন্ত 

ছয়টি উভরোত্তর বৈশিষ্ট্যবশতঃ ইক্ষুরই পরিণতি । এই রকম রতি হইতে প্রেম 
এবং প্রেমেরই বিলাস-ন্সেহাদি ছয়টিকে “প্রেম' শবে প্রায়ই শাস্ত্কারগণ ব্যবহার 

সপ পাপ ৪ ১ পপ সপ 

১ পত্ীভাবাতিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা। 

কডিতে দিত-সন্ভোগতৃঞ্চ। সান্তা! সমঞ্জনা।॥ উঃ অঃ হায়িভাব প্রঃ ১৪1৪৮ 
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করিয়া থাকেন।৯ যে সমর্থ৷ নায়িকার শ্রীকৃষ্ণ যে ধরপের প্রেম উৎপন্ন হয় 

জ্রকষেরও সেই নায়িকাতে সেই ধরণের প্রেমই উদিত হয়। 

রূপ গোস্বামী 'উজ্জলনীলমণি'তে শ্রেমাদির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 

নায়ক-নায়িকার রতির ধ্ংসকারণ উপস্থিত হইলেও সর্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত ষে 

নিশ্চলরূপে ভাববন্ধন তাহ।কেই “প্রেমা* বলিয়া কীর্তন করা হয়।২ 

এই প্রেম পরম! কাষ্ঠ। (চরমাবধি ) প্রাপ্তিকরতঃ চিত্তরূপ প্রদীপের প্রকাশ 
করিয়া হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিলে “ন্সেহ' নামে কথিত হয়। এই স্সেহের, 

আবির্তাবে দর্শনাদিতে কখনও তৃপ্থি বোধ হয় না ।৩ 

যে ন্রেহ উংকর্ষ প্রাপ্রিপূর্বক যুগলকে নৃতন মাধুর্য অন্থুভব করাইয়া দ্বয়ং 

বাহিরে কৌটিল্য ধারণ করে তাহাকেই মান বলা হয়।৪ 

উপরিউক্ত মানই গাঢ় বিশ্বাস ধারণ করিলে 'প্রণয়'নামে কথিত হয় ।৫ 

প্রণয়োৎকর্ষবশত যে স্থানে চিত্তে অতিছুঃখকেও অতিস্থখরূপে অন্কুল করায়, 

তাহার নাম রাগ ।৬ 

১ ল্যাদদৃঢেয়ং রতিঃ প্রেম! প্রোদ্ুন শেহঃ ক্রমাদয়মূ। 
স্যাম্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগে! ভাব ইত্যপি ॥। 
বীজমিন্কুঃ সচ রসঃ গুড়: খণ্ড এব সঃ। 
সং শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্াৎ দিতোপলা ॥। 

উদ্জ্বলনীলমণি 2 স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৫৯-৬০ 

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্্রেহ, মান, প্রণয়! 
বাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।। 

ধৈছে বাঁজ ইক্ষুরস গুড় খগ্ুলার। 
শর্করা পিতা! মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ॥ 
ইহ যৈছে ক্রমে নির্সল ক্রমে বাড়ে স্বাদ । 
রূতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আত্বাদ || (চৈ. চ. মধা. ২৩ পরিচ্ছদ ) 

২ লবথাধ্বংসরহৃতং সত্যপি ধ্বংসকারণে । 
যদ্্ভাব-বন্ধনং যুনে।ঃ স প্রেম! পরিকীতিতঃ ॥॥ উ£ মঃ স্বাযিভাব প্রঃ ১৪1৬৩ 

৩ আক্াহ পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদসপদীপনত | 
হদয়ং ভ্রাবয়েরেবংন্েহ ইতাভিধীয়তে। 
অস্রোর্দিতে ভবেজ্ছাতু ন তৃত্তিঃদর্শনাদিযু।। উঃ মঃ স্থাকিভাব প্রঃ ১৪।৭৯ 

৪ স্েহতৃৎকভাবাপ্ত্যা মাধুধ্যমানয়ন্লবমূ। 
যে। ধারয়তাদাক্ষিণাং সমান ইতি কীর্যতে || উ: মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪1৯৬ 
মানে! দধানে! বিশ্র্ভং প্রণয় প্রোচাতে বৃধৈঃ। উঃ মঃ স্বাকিভাব প্রঃ ১৪১০৮ 

৬ ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সৃখত্বেনৈধ রজ্যতে। 
যতস্ত প্রণয়োৎকর্ষাৎ সয়াগ ইতি কত্যতে।। 

উজ্জলনীলমণিঃ স্বায়িভাব প্রঃ ১৪১২৬ 



রষতত্ব ৭৫ 

যে রাগ নবনবায়মান হইয়া সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও (নায়ক-নায়িক! ) 
অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায়, গ্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে তাহাকেই অনুরাগ 
বলা হয়|) 

এই অঙ্থরাগে নায়ক-নায়িকার পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্য প্রভৃতি 
অনুরাগ প্রকাশিত হয়। অন্র/গ নিজের অন্ুভাবাবস্থা প্রাপ্থিকরতঃ প্রকাশিত 

হইয়। যদি সজাতীয়াশয় সিদ্ধ ও সাধক ভক্তগণে ব্যাপ্তি. কবে অর্থাৎ যাহার অনুভবে 
তাহারাও অনুরাগে বিবশ হুইয়৷ থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে বলে "ভাব 1২ 

এই “ভাব' রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণেরও অতিদুর্লভ। কেবলমাত্র শ্রীরাধাদি 
ব্রজন্বন্দরীগণেরই অনুভবগম্য, ইহাকে “মহাভাব' বলে ।৩ 

এই “মহাভাব অপাধিব অযৃতের স্বরূপ-সম্পর্তি-বিশিষ্ট এবং নিজের এ 

রসামৃতশ্বূপের প্রতি মনকে (চিত্তবৃত্তিকে ) আকর্ষণ করে অর্থাৎ নিজের 
সহিত এঁক্য প্রাপ্তি করায়। “রূঢ় ও “অধিরঢ' ভেদে এঁ মহাভাব ছ্বিবিধ। 
স্তস্তাদি সাত্বিকভাব-বিকা'র যে স্থলে উদ্দীপ্ত হয় অতিকঞ্টেও কিছুতেই গোপন 
কর। যায় না তাহাকে “কট' মহাভাব বলে । 

এই অধিরূঢ় যহাভাব ছুই প্রকার “মোদন' ও “মান'। যে অধিরূঢ 

মহাভাবে নায়িকা ও নায়কের ব্তস্তাদি সাত্বিক ভাবসমূহের উদ্দীপ্তির আতিশয্য 

প্রকাশ পায় তাহাকে মে|দন বলে। এই মোদনই বিরহদশাঁর “মোহন' নামে 

কথিত হয়। “দিব্যোন্মাদ', উদদঘূর্ণা, চিত্রজন্ন প্রভৃতি অনেক প্রকার ভেদ ইহাতে 
দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ মোদন মহাভাব হইতেও অতুযুকুষ্ট যে হলাদিনী নামক 
মহাশক্তির স্থিরাংশ__যাহ1! কেবল শ্রীবাধাতেই চিরকাল বিরাজ করে তাহ|কে 

“মাদন' বলে ।৪ এই মাদন কিন্তু ললিতাদিতেও উদয় হয় না। এই অনির্বাচ্য 

বিলক্ষণ “মাদনাখ্য মহাভাবক' সংভোগ কালেই উদয় লাভ করে, কিন্তু বির়োগে 

নহে। 

চর সদানুভূতমাঁপ যঃ কৃধাগ্নবনবং শ্রির়ং। 
রাগে। ভবক্পবনবে! সোহনুরাগ ইভীর্ষতে || উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১৪৬ 
অনুরাগঃ সংব্দ্েদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। 
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেন্তাব ইত্যভিধীয়তে || উজ্জ্বলনীলমণি$, স্বায়িভাব প্রঃ ১৪/১৫৪ 

৩ মুকৃন্দমহ্ষীবৃন্দৈরপাসাবতিছুলভঃ | 
ব্রজ্মেব্যেকসংবেদ্যমহাভাবাখ্যয়োচ্যতে || উঃ যঃ স্বায়িভ।ব প্রঃ ১৪।১৫৬ 

৪ হ্াদিনীয সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। 
ভাবের পরমকণ্ঠ। নাম মহাভাব || 
মহাভাবন্তবন্ণ। শ্রীরাখা ঠাকুরাণী। 
সবগুণখনি কৃফ-কাস্তা-শিরেমণি || চৈ. চ. আদিলীল!, ধর্থ পরিচ্ছেদ 

রঃ 
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শৃঙ্গার ভেদ 
এই মধুর বা উজ্জল বা শৃঙ্গার ভততিরস ছুই প্রকার__বিপ্রলন্ত ও সন্ভোগ। 

বিপ্রলম্ত আবার চারিপ্রকার- পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাস। 
“উজ্জলনীলমণি'তে শ্রীকুষ্ণের 'প্রকটলীলাবিশেষের অনুসরণে . ব্রজন্ুন্দবীগণের 
'বিরহাবস্থা বর্ণনা কর। হইয়াছে । কিন্তু বুন্দাবনে নিত্যকালের (সদাকালের) জন্য 
রাসাদি বিবিধ লীলাবিনোদ-রিহার-পরায়ণ হরির সহিত ব্রজদেবীগণের 
কখনও বিরহ্ হয় না। ভাগবতে ও পন্ুপুরণের পাতালখণে শ্রীরুষ্ণের নিত্য 
লানাই চিত হইয়াছে । তিনি যুগপৎ ্বারকা, মথুরা ও কৃন্াবনে নিত্যক্রীড়। 
করিতেছেন। এবং ইহাতে লীলাবিলামের নিত্যতাই প্রমাণিত হইতেছে । 
কষে প্রকট লীলায় বিরহ কিন্তু অপ্রকট নিত্যলীলায় বিরহ নাই। অপ্রারুত 
ভাব-বৃন্দাবনে ভক্তগণ মানস-নয়নে নিত্য-লীলা দর্শন করিতেছেন । . 

পূর্বরাগের দশ দশী--১। লালসা, ২। উদ্বেগ, ৩। জাগর্ধ্যা, ৪। তানব, 
«| জড়তা, ৬। ব্যগ্রতা, 91 ব্যাধি, ৮। উন্মাদ, ৯। মোহ, ১০। মৃত্যু 

মান-_মানের ছুইটি উপবিভাগ, অহেতুমান ও নির্হেতুমান। 
প্রেমবৈচিত্তা- বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অপূর্ব সথষ্টি, লৌকিক অলংকারশাস্তরে 

দেখ যা না। 

প্রবাস বা বিরহ, ইহা তিন রকমের-_ভাবী, ভবন্ ও ভূত (আবার 
কিয়দদ,র বা অদূর ও সুদুর প্রবাস )। 

সম্তেগ অথে নার়ক-নাগ্িকার মিলন। ইহা মুখ ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ | 
মুখ্য সংতোগ চারিপ্রক।র সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। গৌণ 

সন্তোখের ও ্প্রসন্তেখের চাবিট ভাগ কল্পিত হইয়াছে। 
এখন খিচাধ্য ভিগবদ্ভক্তিকে' রূসপধ্যায়ে উন্নীত করা যায় কিনা অর্থাৎ 

ভিক্তি' কাব্যরসের মত আস্বাদ্য হয় কিনা। “দেবাদি-বিষয়া রতি” কাব্যের 
শৃঙ্গার রসে পরিণত হয় না। কেন না, ইহাতে বিভাবাদির পরিপুষ্টি দেখা যায় 
না। তাছাড়া, নারক-নাগ়িকার পরম্পর অন্থরাগরূপ রতিরও ইহাতে অভাব 
আছে। সেইজন্তই বলা হইয়াছে কাব্যের রসের মত 'ভক্তি' রস হিসাবে 
আন্বাদনীয় হইতে পারে না। রূপ গোস্বামী এই বিষয়টর আলোচনা করেন 
নাই। তাহার ভ্রাতুপ্পু্র জীব গোস্বামী তাহার *প্রীতি-সন্দর্ডে এ সমন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন ভগবদ্প্রীতির স্থায়িভাবের 
যোগ্যতা আছে, প্রীতি হিসাবে, ইহার ভাবত আছে এবং লৌকিক 



রসতব | ৭৭. 

স্থায়িভাবের সমস্য লক্ষণই ইহাতে বর্তমান আছে । তাছাড়া, সাধারণ দেবাদি- 
বিষয়া ('প্রাক্কতদেবাদিবিষয়া') রতির নিষেধ থাকিলেও কৃষ্ণরতি সম্বন্ধে 

নিষেধ হইবে না, কারণ “কৃষত্ত ভগবান্ স্বয়ম” ১ “কষণরতি'র আস্বাদনীয় 
বিপরিণাম 'ভিক্তিরস' লৌকিক কাব্যের আম্মাদ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত 

অলৌকিকঃ '“কষ্ণরতি'ই প্রকৃত এবং স্থায়ী আনন্দদান করিতে পারে । লৌকিক 
কাব্যের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী । বৈষণবদের 'কষ্ভক্তিরস' ব্রদ্ধান্বাদতুল্য, লৌকিক 
রস হইতে শতগুগে শ্রেষ্ঠ। এই “কষ্খরতি'তে ন্যরূপ-যোগ্যতা” 'পরিকর- 
যোগ্যতা" ও পপুরুষ-যোগ্যতা' লৌকিক রতির সবধর্মই বর্তমান। লৌকিক 

“রতি' যদি বিভাবাদি-যোগে রসে পরিণত হইতে পারে, তবে কুষ্ণরতির পক্ষে 
তাহার সব রকমেই সম্ভব। অতএব “কৃষ্ণরতি'ও “রসে? ৮ হইতে পারে 

অর্থাৎ "ভক্তি" "রস'-পদবাচ্য হইতে পারে। 

রূপ গোস্বামী সাধারণ অলংকার শাস্ত্রের সংজ্ঞা, বর্ণন। ও আলোচনা পদ্ধতি 

গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপূর্ব মনীষাবলে অলৌকিক বৈষ্ণব ব্লসতব্বের প্রতিষ্টা 
করিয়াছেন । বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ কর্িয়াছেন। তাহার 

স্বরচিত গ্রস্থাদি হইতেও উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 'লঙ্সিত-মাধব', “বিদগ্ধ 

মাধব প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া রসতত্বের প্রয়োগও দেখাইয়াছেন। অনেক 
সাধারণ নরনারীর প্রেমের কবিতাকেও তিনি রাধাকৃষ্জলীলার উপযোগী 
করিয়! ব্যাখ্যা করিরাছেন। তাহার 'পগ্ভাবলী' ও গীতাবলী' উল্লেখযোগ্য । 

গৌড়ীয় বৈষ্ব-পদাবলীতে এই বৈষ্ণব রসতত্বই বিচিত্র ও বিম্বয়করভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । রূপ গোস্বামীর গ্রস্থাদি রচিত না হইলে বৈষ্ণব ধর্ম ও 

সাধনার এত প্রতিষ্ঠা হইত না এবং সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ত্রজবুলিতে লিখিত পদাবলীর 
এত উন্নতি হইত না, এই সমস্ত কিছুর মূলে আছেন একজন । তিনি 
“রাধাভাব-ছ্যতি-স্ুবলিত' শরীরুষ্-চৈতন্ত' । তাহার লোকোত্তর জীবনই 
দিয়াছিল আসল প্রেরণ! ৷ 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তি আবেগমূলক | মহাভারতের ভক্তিকে স্থামিল্ত্রীর 
ভালবাসার আদর্শে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নারদ ও শাগ্িল্য তক্তিশান্ত্ে 

ভক্তিকে 'প্রীতি' “ভাব রাগ ও “অন্ুরক্তি' বলিয়া মনে করা হইয়াছে। 
গৌড়ীয় বৈধব ধর্মে জ্ঞান ও কর্ম হইতে প্রেমভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া, 

১ “এতে চাংশকল! পুংসঃ কৃষত্ত ভগবান বয়ম্।” শ্রীমদ্ভাগতে ১৬২৮ 
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হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদর্শ হইল-_পরোক্ষ ব৷ প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় 

আবেগমুলক সম্বদ্ধের মধ্য দিয়! বুন্দাবনের বাধাকৃষ্ণের লীলাদর্শন। 

ত্রজপরিকরগণ বিশেষ করিয়া ব্রজন্ুন্দরীগণ যেভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতেন 

সেই “গোপীভাব' অবলম্বন করিয়া বৈষুব ভক্ত ভাববৃন্দাবনে শ্রীরুষ্ণের নিত্য 

প্রেমলীল। 'আস্বাদ করিয়! থাকেন। 

এই মানবীয় আবেগমূলক প্রেমভক্তির আদর্শে পূর্বপ্রচলিত কৃষ্ণকাহিনীকে 
নৃতনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইল। পৌরাণিক কৃষ্ণকাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়। 

হইল, মহাভারতের কৃষ্ণ-বান্থদেবকে নৃতনভাবে গড়া হইল । ভগবান শ্রীকুষ্ণকে 
একান্তভাবে আপনার ভালবাসার ধন বলিয়া মনে করা হইল অর্থাৎ পিতামাতা 

যেমন সন্তানকে ভালবাসেন, সখ! যেমন সখাকে ভালবাসে, ভৃত্য যেমন 'গ্রতৃকে 

ভালবামে এবং বিশেষভাবে প্রণয়িণী যেমন প্রণয়ীকে ভালবাসে, সেইভাবে 
হদয়ের আবেগে শ্রীরুষ্ণের সেবা করিতে হইবে । ইহাই ভক্তজীবনের পরম 

পুরুষার্থ। শ্রীচৈতন্য রাধাভাবেই শ্রীরুষ্ণের ভজন! করিতেন। পরবর্তীকালে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ষে সামান্য পরিবর্তন আসিল। ভক্ত ব্রজগোগীদের সথীর 

'অনুগভাবে রাধারুষ্ণের সেবা করিতেন । “সথী'-অনুগ বা ষগ্তরীভাবে সাধনার 
কথা রঘুনাথ গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে এই সাধনার কথাই পাই। 

পুরাণের রাধারুফ্কাহিনী বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে সত্য বলিয়া গৃহীত হইল 
এবং পরবর্তীকালের কাব্যে, নাটকে চম্পূ ও স্তবাবলীতে এবং রসশান্ত্রে এ প্রেম- 
কাহিনী বৈষ্ণব সাধনায় ও ধর্মে পরম ও চরম তত্ব বলিয়! বিবেচিত হইল । 

রাধাকুষ্ণের প্রেমলীলা! বৈষ্ণব শাস্ত্রে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক বলিয়া মনে করা৷ 
হইত না। বুন্দাবনলীলা পরম সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
ভক্তবৈষ্ণব এই প্রেমলীলাই হৃদয়ে সদ! জাগরক রাখেন। গৌড়ীয় বৈষ্ঞব- 
পদ্দাবলীতে এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে । 



শনপ্রহ্ম অপ্বাস্ 

রাখাকককাহিণীর গ্রাচীন বগ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রস ভাল করিয়া আস্বাদন করিতে 

হইলে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্তক | পদাবলীতে মৃখ্যভাবে 
ব্রজের রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে । কৃষ্ণের শৈশবাদি লীলা 
গৌণ। সেইজগ্য রাধা! ও কৃষ্ণের কাহিনী সন্বন্ধেও আমাদিগকে অবহিত হইতে 
হইবে। সেই সঙ্গে বৈষ্ণবদর্শন বা! পদাবলীর বৈষ্ণবতত্বও জানিতে হইবে। 

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীচৈতগ্ত-প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধন! রসমূতি লাভ 
করিয়াছে । শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন, তাহার উপদেশ ও বাণীকে অবলম্বন 

করিয়াই বুন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্বদর্শনের রূপ দিষ্কাছেন। সেইজন্য 
চৈতত্-তত্বকেও জানিতে হইবে । গৌরলীলা-পদাবলী বৈষ্ব পদসাহিত্যের 
অঙ্গীভূত। 

প্রথমে বিষু বা বিষু-ক্ বা কুষ্ণবান্থদেব ব! কৃষ্ণ $ কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে 
আলোচন! করি । 

ভারতে কখন এবং কেমন করিয়া বৈষ্ণবধর্ষের উৎপত্তি হইল বলা সহজ 
নহে। বৈষ্ণবধর্শে কত বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত আছে তাহাও ঠিক করিয়া 

বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ ও পুরাতত্বের সাহায্যে খানিক দূর 
আলোচনা করিতে পারা যায়। ভগবান্ বিষ্কে যিনি ভক্তি দিয়া উপাসনা 
করেন তিনিই বৈষ্ব। (“সা অন্ত দেবতা'_-তিনি ইহার উপাশ্ত দেবতাঁ_ 
এই অর্থে “বিষু। শব্দের উত্তর “অন্ প্রত্যয়যোগে “বৈষ্ণব হইয়াছে )। 

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ খগবেদে বিষু্র উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি 
শ্রেষ্ঠত্ব ইন্দ্রের নিম্নে, হুর্ধদেবতার অংশ ।১ আবার এখানেই দেখা যায় তিনি 
হু, উষা প্রতৃতিকে সৃষ্টি করিতেছেন।২ তিনি “মহদ্দেবতা” বলিয়া উক্ত 
হইলেও সর্বপ্রধান দেবত! নহেন। তিনি ইন্দ্রের ছোট ভাই “উপেন্দ্র ত্রিবিক্রম 

১ “নং বিষু্বিচক্রমে ত্রেধা নিদখে পূ" 
- এই (বিশ্ব) বিঝুঃ পরিক্রম! করিয়াছেন, তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন । 
'তখিফোঃ পরমং পদং সদ] পশ্যন্তি সৃযয়ঃ দিবীব চচ্ষুয়াততমূ' 

২ “উকং বজ্ঞার চক্রমুক লোকং জনয়প্তা সূর্ধযমুযামসিমূ? 



৮০ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

বামন। 78১5 দেখা যায়, এখানে তিনি 

যঙ্জীয় দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। পরবর্তা সংহিতায় বৈষ্ণব" শব্দটি আছে, 

তবে ঝিঞ্ু-সঘস্ীয় অর্থে, “বিষুভন্ত' অর্থে নহে । খগবেদের পরবর্তীকাল 

হইতেই বিষ প্রাধাস্ত লক্ষিত হয় এবং বৈদিক যুগ শেষ হইবার আগেই তিনি 
প্রধান দেবতার পরিণত হইয়/ছিলেন। খগ.বেদে ভক্তির পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ 

উল্লেখ রহিয়াছে । ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে মাতা, পিতা, সখা, 

ভ্রাতা বলিয়। সঙ্জোণন কর! হইয়াছে । মানবীয় সম্পর্কের মধ্য দিয়! দেবতাকে 

উপ|সন1 করা হইয়াছে অর্থাৎ মানবীয় সত্বন্বমূলক দেবভক্তিবাদ দেখা যায়। 

কিন্তু সেই ভয়মিশ্রা ভক্তি বা প্রেম বিষুর প্রতি নিবেদন করা হয় নাই। অন্থাত্র 

বলিয়াছি যে উপনিষদে রাগমাগাঁয় ভক্তির উল্লেখ দেখা যায়।১৯ অবশ্ঠ 
জানযোগ ও ব্রদ্ধবো অর্থাৎ জ্ঞানমাগীয় শান্তভক্তির কথাই উপনিষদের মূল 

বিষয়। উপনিষদের শেষন্তরে বিষু যখন প্রধান দেবতা হইলেন, তখন হইতেই 
ভক্তির দ্বার! তাহ।র উপাসনা করা হইতে লাগিল, যদিও পূর্ব হইতেই বিষুরর 

উপাসনার নিয়ম প্রচলিত হইয়।ছিল ।২ 

বৈদিক সাহিত্যে দেখি দেবতাদের প্রতিমা! ছিল না। যজ্ঞে বা পূজায় যে- 
সকল দেবতাকে আহ্বান করা হইত, তাহারা অলক্ষ্যে উপস্থিত হইতেন। 

অগ্রিদেবতা ছিলেন তাহাদের প্রত্যক্ষ দূত ব৷ প্রতিনিধি, যজ্ঞাগ্সিতে দেবতার 
উদ্দেশে 'হবিঃ' অর্পণ করা হইত, অগ্নি তাহা যখাস্থানে পৌছাইয়। দিতেন। 

দেবতাদের আচরণ মানুষের মত বলিগ্লা কল্পনা করা হইত। তাহাদের মৃতি 
তখনও নুম্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই। যেটুকু আভাসে ইঙ্গিতে পাওয়া যায় 
তাহাতে দেবতার মানবরূপই আবোপিত। ভয়ঙ্কর ও বীভৎস দেবতা-কল্পন। 
বৈদিক দব-ভাবনায় ছিল না, যদিও বৈদিক রুদ্র দেবতা ভীষণ ও মধুর দুইরূপেই 
কল্পিত হইয়াছিল। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্মি, প্রভৃতি দেবতাদের স্ত্রীরও উল্লেখ 
পাওয়া যায়, যেমন- ইন্দ্রাণী, বরুণানী, অগ্রায়ী। রুদ্রের পত্ধী হইতেছেন পৃষ্সি 
পরবর্তী কালে রুপ্রাণী। যজুর্বেদে বিষ্ণুর ছুই স্ত্রী'র বা শক্তির নাম পাওয়া 
যায়_শ্রীী ও লক্ষ্মী । খগবেদের দশম মণ্ডলের 'পুরুষ-্ক্র' ০০০৪ 
পুকুষ-অবতারের' ইঙ্গিতবহ। 
০ 

১ “ত্রিয়য়া স্িযা সম্পারযন্তঃ পুরুষে ন বাহং কিঞ্চন বেদ নাত্তরম্ --বৃ্দারপ্যক |. 
প্রেমিকা পত্ী কর্তৃক আলিছিত হইয়া যেমন আপন-পন্ব 1 যায়, 

তেমনি ব্রন্ম ও জীবের সম্পর্থ ।” ৪ রি 
২ “বিষোঃ সগতিং ভজা হে" 
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ছান্দোগ্য উপনিষদে “দেবকীপুত্র' কৃষ্ণের উল্লেখ দেখা! যায়। তৈত্তিরীয় 
আরপ্যকে 'বান্থদেবে'র নাম পাওয়া যায়, এখানে বিষুই বাহুদেব। খ্রীষটপৃধ 

ষষ্ঠ শতান্বে লেখ! পাণিনির “অষ্টাধ্যায়ী'তে বাস্থদেব ও অভুনের উল্লেখ দেখা 

যায়। “বান্থদেবাজুনাভ্যাৎ বুম | বাস্থদেবের ভক্ত 'বাস্থদেবক' সম্প্রদায়ের 
কথা আছে, আর ভক্তির কখাও পাওয়া যায়। 

্রীষপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্বের পাতঞ্জল-ভাস্তে “দেবকীপুত্র বাস্দেব' ও 
বৃষিবংশোদ্ভূত বাহ্থদেবকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বলা হইয়াছে । কৃষ্ণলীলা সন্ন্ধীয় 
কোন কাব্য হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধত হইতেও দেখা যায়। 

“সংকর্ষণ-দ্বিতীয়ন্ত বলং কৃষ্ণন্ত বর্ধতাম্-_সংকর্ষণ-( বলরাম ) সহায় 

কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি হউক” । ণজঘান কংসং কিল বান্ুদেবঃ_-“রুষ্জ কংসকে বধ 

করিলেন' | স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে পাণিনির সময় হইতে বাস্থদেবকে কেন্দ্র 

করিয়া ভাগবত ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল । বৌদ্ধজাতকগুলিক্স মধ্যে ঘটপণ্ডিত 
জাতকটি (৪৫৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঘটপণ্ডিত জাতকের গাখাগুলিতে 
কৃষ্ণের শৈশবলীলার কিছু কথা আছে । এখানে বলরামের বাম ঘটপপ্ডিত এবং 

তিনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। ছুই ভাইকে কেশব বলা হইয়াছে। প্রাচীন জৈনশান্ত্রে 
কষ্ণ ও ষছুবীরদের কাহিনী পাওয়া যায়। “ঘোষাণী' (রাজপ্ুতানা ) শিলালেখ 
(শ্বীঃ পৃঃ ২০০) ও “নানাঘাট” শিলালিপিতে (খ্রীঃ পৃঃ ২০ ) “সংকর্ষণ' ও 

'বাস্থদেবের' নাম পাওয়া যাইতেছে । তক্ষশীলাবাসী পরমভাগবত গ্রীক্রাজ 
হেলিওডোরাস (শ্রী পৃঃ ২০০) ভগবান্ বাহ্থদেবের প্রতি ত্ৃক্তিবশতঃ 

গরুড়ধ্বজ স্থাপন করেন । খ্রীহরীয় প্রথম শতাবে লিখিত অশ্বঘোষের “বুদ্ধচরিতে' 
শ্রীকষ্চের বাল্য জীবনের কথা৷ উল্লিখিত হইয়াছে । 

্যাতানি কর্মানি চ যানি শৌরেঃ স্বর।দয়স্তেঘবল! বতুবুঃ ॥”১ 
--শোরি যে সমস্ত প্রখ্যাত কর্ম করিয়াছিলেন তাহাতে দেবতাগণ অক্ষম” | 

গুপ্ত সম্রাটের নিজেদের “পরম ভাগবত" বলিতেন।২ কালিদাসের মেঘদুতে 
“গোপবেশিবিষ্রোঃ ও গিরিগোবর্ধনের উল্লেখ আছে ।৩ বাণভষ্ট ভাগবত" ও 

পাঞ্চরাত্র (বিষুনভক্ত) সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে বাস্থদেব 

দেবকীনন্দন কষ প্রধান, তিনি বিষুর অবতার । ভীশ্ম ইহাকেই নারায়ণের 

১ (বুদ্ধচারিত ১৫০ ) 
২ সমুদ্রগুপ্তের হরিষেণ প্রশত্ভিতে “বিবুঃগোপ' নামটি পাওয়া যায়। 
৩ পূর্ববষেঘ, ১৫ ক্সোক। 

১ 
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অবতার বলিয়! মানিয়৷ লইয়াছেন। ভগবদগীতাতে কৃষ্ণ নারায়ণ একই ব্যক্তি। 

মহাভারতেই ধর্ষগোর্ঠী হিসাবে “বৈষ্ণব শব্দের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। 

গীতা ও মহাভারতে সাত্বিক ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। মহাভারতে ত্রৌপদী 
ুষ্ণকে 'গোপীজনপ্রিয়' বলিয়! উল্লেখ করিলেও বুন্দাবনলীলার কোন উল্লেখ 

নাই।১ বামায়ণে কৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ পাই-_“প্রগৃহ গিরিং দোত্যাং 

বপুবিষ্োবিড়ন্বষন্” (লংকাকাণ্ড ৬৯৩২)। এখানে শ্রীকষ্ণের গোবর্ধন 

ধারণের কথা বলা হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার 

প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। 

মহাভারত ও গীতার কৃষ্ণ (বা! বাস্থদেব ) কোথাও স্বয়ং নারায়ণ বা বিষু 

বা বিষ্ুর অংশাবতাব। তিনি মানবী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

তিনি বুষ্িবংশে আবধিভূতি। ক্রমে এই মানব কৃষ্ণবান্থদেবই বৈদিক বিষ বা 
বিষূ-কৃষ্ণের সহিত কেমন করিয়া! এক হইয়া গিয়াছেন, বলা যায় না। পরবর্তাঁ 
কালের ভাগবত, বিষুপুরাণ, হরিবংশ এবং পন্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 
প্রভৃতিতে উল্লিখিত কৃষ্ণলীল। ও গোপীকৃষ্জলীল। উহার সহিত যুক্ত হওয়ায় তিনি 
প্রেমের দেবতায় পরিণত হইযাছেন। মহাভারতীয় ভগবান্ কৃষ্ণের লীলার 
সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা যুক্ত হওয়ায় ভাগবত ধর্ম বৈষ্ণবধর্মে রূপান্তরলাভ 
করিল। বিভিন্ন পুবাণগুলিতে যখন কৃষ্ণলীল! ব্যাখ্যাত হইতেছিল তখন 

তিনি আস্তে আন্তে মানবত্ব ত্যাগ করিয়া দেবত্বে এমন কি পরমতত্ত্বে উন্নীত 
হুই্য়/ছিলেন। 

উপরে যে বিষু-কষ্চকাহিনী ও বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখ করা হইল তাহাতে 
রাধাব কোন উল্লেখ পাই না। মহাভারতে গোগীদের কথা আছে কিন্তু 

বৃন্দাবনলীল। বা রাধাৰ কোন উল্লেখ নাই । মহাভারতের খিল অংশ হরিবংশে 

শ্ররুষেের সহিত গোগীদের রাসলীলা সংক্ষেপে বণিত হইযাছে, তাহাতে বাধ! 
বাকোন 'প্রধানা' গোপীর কথ! নাই। 

১ আকৃত্যমানে বসন প্রৌপদ্তা চিন্তিতে। হরিত | 

গোবিবা দ্বারকাবালিন্ কষ, গে।গীজনপ্রিয়। 

কোরবৈঃ পর্ধিতভৃতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব | 
ছে নাথ হে বমানাধ ব্রজজননাথাত্িনাশন। 

কোৌঁ্বার্পবমগ্নাং মাং উদ্ধার জনার্দন || 
মছাভায়ত, বঙ্গবাসী নংস্করণ, সভা পর্ব ৬৮ ৪১৪২ 
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বিষুণ-পুরাণের রাসলীলায় একজন “কৃতপুণ্যা মদালসা' গোপীর উল্লেখ 
আছে, কিন্ত রাধার নাম নাই। গৌড়ীয় বৈষধধর্মের বেদস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত 
পুরাণে স্পষ্ট করিয়া রাধার নাম নাই যদিও গৌড়ীয় গোত্বামিগণ ভাগবতের 
ভিতরেই রাধার সঙ্ধান পাইয়াছেন। সেখানে আছে শ্রীকষ্ণ গোগীদের সহিত 
রাসক্রীড়ার মধ্যেই কোন এক প্রধানা গোপীকে লইয়া রাসমগ্ডল হইতে অন্তহিত 

হইয়াছিলেন। গোপীরা বনমধ্যে কৃষ্ণের পদচিহ্থ দেখিয়! খেদের সহিত 
বলিয়াছিলেন__ 

“অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ । 
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্্রহঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।২৪ 

-ইহা কর্তৃক (এই গোপী কর্তৃক) নিশ্চয়ই ভগবান্ হরি আরাধিত 
হইয়াছেন, যেজন্য গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গ্রীত হইয়া! এই 

নিভৃতস্থানে তাহাকে আনয়ন করিয়াছেন । 

“অনয়ারাধিত'_-অংশটুকুতে রাধার কথা আছে বঞ্িয়া বৈষ্ঞবগণ মনে 
করেন। গৌড়ীয় বৈষ্বদের মতে পন্রপুরাণ ও মবংস্যপুরীণে রাধার কথা 

উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকুষ্ণের লীলাকার্ধিনী বিস্তারিত ভাবে 

দেখ! যায়। কিন্তু এই পুরাণগুলির সময় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ 
দেখা যায়। “রাধাতত্ব' সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচন! করিতেছি । রাধা- 

বিষয়ক শান্ত্রা্দি আলোচনা করিলে দেখা যায়--প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধার 

কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে অবলম্বন 

করিয়াই শ্রীরাধা বৈষ্ণবধর্মে ও দর্শনে প্রবেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণের 

প্রেমকাহিনী হইতেই রাধার উদ্তব। এঁতিহাসিকগণ বলেন, আভীর গোপ- 

জাতির মধ্যে প্রাচীনকাল হইতেই নবযুবক কুষ্ণ ও চপল গোপযুবতীদিগকে 

লইয়! আদিরসাজ্মক প্রণয়কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই লৌকিক প্রেমকাহিনীটি 
খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল । উপাখ্যানটি গান ও ছড়ার আকারে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। সেকালের সামাজিক অথবা গাহস্থ্য উৎসবাদিতে 

(প্রধানত মেয়েদের মধ্যে) যে আদিরসাম্মক গান গাওয়! হইত ব1 ছড়া আবৃত্তি 
করা হইত, তাহার নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা অনামিকা গোপী বা পরে রাধা । 
জয়দেব এই ধরণের গানকেই ভদ্রসাহিত্যের জাতে তুলিয়াছিলেন। এই 

ব্রজবিলাস গান প্রথমে বহুনারীবিষন্বক ছিল, তারপর একনারট বিলাসে পরিণত 



৮৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

হইলে সংস্কত সাহিত্যের আওতায় আসে। কালিদাস ব্রজপ্রেমের কথা উল্লেখ 

করিয়াছেন কিন্ত কোন আখ্যান-কাব্য রচনা করেন নাই ।৯ 
বিষুপুরাণ ও ভাগবতের রাসলীলায় বহগোপীর সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীল। 

বপিত হইলেও একজন প্রধানা গোগীরও উল্লেখ সেই সঙ্গে পাওয়া যায়। 

ভাগবতের গোগীগীত বা ব্রজগোপীদেব বিরহসঙ্গীতগুলি কাব্যাংশে উংকষ্ট । 

প্রাচীন যুগে কষ্ণগোগীকাহিনী লইয়া কোন আখ্যানকাব্য দেখা যায় নাই। 
কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায প্রাচীন প্রেমগীতি সঙ্কলনে, লিপিতে ও সংস্কৃত- 

প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহে । তাহার পর জয়দেবের যুগ হইতে কৃষ্ণকে 

লইয়া নৃতন বৈষ্ণবপর্মের চন! হইবার পৰও লোকব্যবহারে এই আদিরসাত্মক 

গানের ধারা মন্দাভৃতভাবে চলিতেছিল। বড়ুচণ্ীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে এই 

আদিরসাম্রক কাহিশী পাই যদিও কুষ্ণভক্তির স্থুর তাহার সহিত মিশ্রিত 

হইয়াছে । 
প্রাচীন সাহিত্যে রাধাকষ্ণলীল! তথা রাধার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাই হালের 

প্রারুত গানের সংকলন-গ্রন্থ “গাহাসত্বসঈ' ( গাথা-সপ্তশতী ) তে। গাথাগুলি 
্ী্বীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্ধে সংগৃহাত হইযাছিল বলিয়! পণ্ডিতদের ধারণ । 
কবিতায় রাধার নামও পাওয। যায়__ 

“মৃহ-মাকুএণ তং কণহ গোরঅং রাহিআএ অবথেস্তো 

এআণ বল্পবীণং অঞণ বি গোরঅং হরলি ॥ ১/৮৯ ( গাহাঁসতসঙঈ ) 

হে কৃষ্ণ, ভুমি তোমার মুখমারুতদ্বার রাধিকার চক্ষু হইতে ধুলি 
( অথবা গোধূলি) অপনীত কবিয়া, পুরোবণ্ডতিনী অন্যান্ বল্পবী (গোপী ) গণের 
( সৌভাগ্য ) গৌরব বা গৌরতা হরণ করিতেছ ।, 

এখানে অন্যান্য গোপ-রম্ণীদের মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। 

“অজ্জ বি বালে! দামোঅবে।ভি ইঅ জম্পিত্র জসোআত্র। 

কণহ-মুহ-পেসিঅচ্ছং নিহৃঅং হসিঅং বঅ-বহুহি ॥ ২/১২ ( ঈ) 
-“আজ পধন্তও দামোদর (কৃষ্ণ) (আমার নিকট) বালকই রহিয়া 

গিয়াছে-_যশোদা এইরূপ বলিলে পর, ব্রজবধূগণ কৃষ্ণমুখ প্রতি নয়ন অর্পিত 
করিয়া গোপনভাবে হাসিলেন' । 

১ কালদাদ “মেতদবতে' (পুবমেঘ, ১৫ শ্লোক) *গোপবেশিবিফো+” এর উজ্লেখ 
করিয়াছেন। কৃষ্ের ব্রজলীল! বাকৃশিল্ে প্রধিত হইবার আগে মুতিশিল্পে সৃণ্রচলিত 
ছইয়াছিল। গুগুযুগে নিমিত উৎকউ গোবর্ধনলীলার স্মৃতি পাওয়া! গিয়াছে। 
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দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আড়বারগণের গানগুলিতে গোপী- 
গণের সহিত দ্বষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা আছে। সেখানে কৃষ্ণের প্রিয়তমা 

একজন প্রধানা গোঁপীর উল্লেখ পাইতেছি, তাহার নাম 'নাপ্সিনাই, এখানে 

“রাধা নামাটির উল্লেখ পাই না। বরাগমার্গে ভজনশীল এই বৈষ্ণবগণ খ্রীষটীয় 

পঞ্চম শতাব্ হইতে নবম শতাব্ধের মধ্যে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। এই 
আড়বারগণ নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষুণ্বা রুষ্ণকে নায়ক মনে করিয়! 
রাগমার্গে ভজন! করিতেন। এই 'নাপ্সিনাই, গোপী কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়া ও 
লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 

প্রাচীন সংস্কৃত গল্পসংগ্রহ পঞ্চতন্ত্রে রাধার উল্লেখ দেখা যাঁয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্ব হইতে রাধা ও অন্তান্ত গোগীদের সহিত কৃষ্চের প্রেষ্-কাহিনী অবলম্বন 

করিয়া সংস্কৃত উত্তট কবিতা ( সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা ) রচিত্ব হইতে দেখা যায় | 

এই প্রেমকাহিনীটি কবিদের খুব প্রিয় ছিল। ত্রিবান্দ্রম হইসে প্রকাশিত কবি 
ভাসের নামে প্রচলিত “বাল-চরিত' নাটক কৃষ্ণের ব্রজলী্গার কাহিনী লইয়া 
রচিত। নাটকটি এই সময়ে রচিত বলিয়া মনে হয়। * 

পাহাড়পুরের মন্দিরগাজ্রে দণ্ডায়মান যুগলমূতিটিকে কষ ও রাধার (বা 
রুক্মিনীর ) মৃততি বলিয়া ধরা হয়। তাহা হইলে কৃষের ব্রঞ্জলীলার কথ) শ্রপটীয 
অষ্টম শতাব্ধের পূর্বেই প্রচলিত ছিল বলিয়! মনে হয়। 

অষ্টম শতাবে রচিত ভট্টনারায়ণের “বেণী-সংহার" নাটকের নান্দীঙ্লোকে 
কালিন্ী-পুলিনে রাসের সময়ে কেলি-কুপিতা৷ অশ্রকলুষা রাধিকা! এবং তাহার 
উদ্দেস্টে কৃষ্ণের অন্ুনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে-_- 

কালিন্দাঃ পুলিনেু কেলিকুপিতামুত্জ্য রাসে রসং 
গচ্ছন্তীমন্গচ্ছতোইশ্রুকলুযাং কংসদ্বিষো রাখিকাম্। 
তংপাদ-প্রতিমানিবেশিত-পদন্তেদ্ভূতরোমোদ্গতে- 

রক্ষুপ্নোইছুনয়ং গ্রসন্নদর়িতাদৃষটস্ত পুষ্ণাতু বঃ ॥ 

(বেণী-সংহারের নন্দীঙ্লোক ) 
্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগে লিখিত “গৌড়বহো” কাব্যের মধ্যে একটি 

কবিতায় (১.২২) শ্রীরুষ্ণের বক্ষে শ্রীরাধার নখ ও চুড়ির দাগলাগার কথা 
আছে; 

ধ্বন্তালোক" নামক অলংকার গ্রন্থে আনন্দবর্ধন একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। শ্লোকটি রাধাকষ্জলীলা-বিষয়ক । আনন্দবর্ধন নবম শতকের 
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লোক, তাহা হইলে গ্লোকটি তাহারও পূর্বে রচিত। বৃন্দাবনপপ্রত্যাগত কোন 

সথাকে মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণ বলিতেছেন__ 
তোবাং গোপবধৃবিলাসন্থহদাৎ রাধারহঃসাক্ষিণাং 

ক্ষেমং ভদ্র কলিঙ্গরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্ননাম্ ॥ 

বিচ্ছিন্ধে ম্মরতল্লকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেহধুনা 

তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষং পল্পবাঃ ॥ (২/৬ ধ্বন্তালোক ) 
_-ভাই, গোপবধূগণের সেই বিলাসের অন্থকুল এবং রাধার গোপনতার- 

সাক্ষী কালিন্দী তীরবর্তা লতাগৃহগুলির কুশল? ম্মরশয্যাকল্পন-বিধির জন্য 

ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্পবগুলি শুকাইয়! জীর্ণ এবং 

বিবর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ।৯ 
'নলচন্পৃ' রচয়িতা ত্রিবিক্রমভট্র ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটনৃপতি তৃতীয় ইন্দ্রের 
নৌসরি লিপি রচনা করেন। উহার একটি ঘ্যর্থক শ্লোকে রাধা ও কৃষ্ণের কথা 
পাই। “শিক্ষিত-বৈদধ্যকলাপ-রাধাম্ঘিকা পরপুরুষে মায়াবিনি কৃতকেশিবধে 

রাগং বধ্লাতি'_-“কলাকৌশলে চতুরা রাধা পরমপুরুষ মায়াময় কেশিহস্তার 
প্রতি অন্গুরক্ত ॥২ 

“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় “বা” স্ভাষিতরত্বকোষ স্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সংগৃহীত 
বলিয়া অনেকে মনে করেন, সংগ্রহকারের নাম বিদ্াকর। তিনি পরম সৌগত 
(বুদ্ধোপাসক ) ছিলেন। সংস্কৃত প্রাকীর্ণ কবিতার এই সংকলনের কয়েকটি 

কবিতায় কেবল যে কষ্চরাধার কথা আছে তাহাই নহে, এই কবিতাগুলির ভাব, 
রস ও প্রকাশভঙ্গি পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর অন্থরূপ। ছুই একটি 
উদাহরণ দিতেছি । 

কোহয়ং ঘ্বারি হরিঃ প্রযাস্থ্যপবনং শাখাম্বগেনাত্র কিং 
কষ্ণোহহং দরিতে বিভেমি স্থৃতরাং কৃষ্ণ কথং বানরঃ। 

মুদ্ধেহহং মধুহ্দনে! ত্রজ লতাং তামেব পুম্পাসবাং 

ইখং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হীনে। হরি ; পাতু বঃ॥ 
কবীন্দ্রবচনসমৃচ্চয় ২১; সহুক্কি-২৭৭ 

প্বারে ও কে”? “হরি”-_-উপবনে যাও, বানরের এখানে প্রয়োজন কি? 
*প্রিয়ে, আমি কৃষ্ণ । “বড় ভম্ম করিতেছে । বানর কি কালো হয়! “বোকা 

১ কবীভ্রবনসমূচ্চয় (সৃভাঘতরত্বকোষ )-অসভীব্রজ্যা ৫০১ । 
ই “অলচষ্প্” 
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মেয়ে, আমি মধুসূদন, “যাও তবে ফুল ফুটিয়াছে যে লতায়" এইভাবে প্রিয়ার 
দ্বারা বাক্যহারা হইয়। লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন ।১ 

এই ভাবের পদ বৈষ্ণবপদালীতেও দেখা যায়। 

আর একটি পদে দেখি-_ 

ময়ান্ধিষ্টো ধূর্ত; সখি নিখিলামেব বজনীম্ 
ইহ শ্যাদত্র শ্যাদিতি নি ভশ্কতঃ | 

ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভূবি ন গোবদ্ধনগিরের 
ন কালিন্দ্যাঃ (কুলে ) ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ ॥ 

কবীন্দ্রবচন- হরিব্রজ্যা ৩৪ | 

-_-সিখি” এখানে থাকিতে পারে, ওখানে থাকিতে পারে, অন্য নারীর 
অভিসারে মিলিতে পারে-_এই ভাবিয়া আমি সারারাত ধরিয় তন্ন তন্ন করিয়া 

সেই ধূর্তকে খুঁজিয়াছি। কিন্তু মুরারিকে কোথাও দেখ্চিতে পাই নাই-' 
ভাণ্ীরতলে নয়, গোবর্ধন তটভূমিতে নয়, কালিন্দীর কুলে নয়, বেতস 
কুঞ্জে নয়।' 

বিরহিনী রাধ। সথীকে পাঠাইল কৃষ্ণের খোঁজ করিতে, কিন্ত কোথাও 
কুষ্ণকে পাওয়া গেল না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তনে দেখি-_-অনেক দিন 

হইতে কৃষ্ণের দেখা নাই, রাধা বড়ায়িকে পাঠাইয়াছে বৃন্দাবনের নানাস্থানে 
রাধার খোঁজ করিতে । যোড়শ-সপ্তদশ শতাবের বৈষ্ণব পদাবলীতে এই 
ধরণের বহু পদ পাওয়া যায়। 

আহুমানিক দশম-একাদশ শতাবে লিখিত মালবরাজ বাকৃপতি যুঞ্রেব 
তিনখানি অন্ুশাসনে রাধার বিরহে সন্তপ্ত কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

এখানে বিষু ও কৃষ্ণ অভেদ অর্থাৎ কৃষ্ণই পরম দেবতা । 

যল্ক্ীবদনেন্দুন। ন স্থথিতং যন্নার্দিতং বারিধে__ 
ধারা যন্প নিজেন নাভিসরসপদ্মেন শান্তিঙ্ষতম্। 

যচ্ছেষাহিফণাসহন্র-মধুরশ্বাসৈ নঁ চাশ্বাসিতম্ 
তদ্রাধাবিরহাতুরং মুররিপোর্বেল্পদ্বপুঃ পাতু বঃ॥২ 

__লিক্ষীর বদনেন্দু দ্বারা যাহ] সৃখিত হইতেছে না, বারিধির বারি দ্বারা 

১ অনুবাদ--ডাঃ সৃক্কমার সেন। 

২ (6 [00190 401100619, 1877, *১ পৃউ। বা) 
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যাহা প্রশমিত নয়, নিজের নাভিসরসীপদ্বদ্ধারাও যাহা শাস্তিপ্রাঞ্ড হয় নাই, 

যাহা শেষ সর্পের ফণাসহস্রের মধুর শ্বাসের দ্বারাও আশ্বাসিত হয় নাই এমন ষে 

মূররিপুর রাধা-বিরহাতুর কল্লিত বপু তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক। 

কৃষ্ণ বা বিষুঃর নিকট লক্ষ্মীর প্রেম হইতে রাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ বলিয়া বণিত 

হইতেছে। 
একাদশ শতাবে ভোজরাজ তাহার “সরশ্বতী-কষ্ঠাভরণে" রাধাকৃষ*বিষয়ক 

একটি পদ 'কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয়' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটি বৈগ্ঠোঁক 

লিখিত। জৈনগ্রন্থকার হেমচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দে রচিত তাহার কাব্যান্ুশাসন 

গ্রন্থেও এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন__ 

কনকনিকষস্বচ্ছে রাধাপয়োধরমগ্ডলে 

নবজলধরশ্ঠামাম্মহ্যুতিং প্রতিবিশ্বিতাম্। 

অসিতসিচযপ্রাপ্ত-্রান্তযা মুহুমূহুরুক্ষিপন্ 

জয়তি কলিতন্রীড়াহ। সঃ প্রিয়াহমিতো হরি; ॥ ( কবীন্দ্রবঃ₹_৪৯) 

__শ্রীকুষণের নবজলধরশ্ঠামছ্যুতি শ্রীরাধার কনককলসতুল্য শ্বচ্ছপয়োধরে 
প্রতিবিদ্বিত দেখিয়া যিনি উহাকে কালো কাপড় ভ্রমে বারংবার সরাইবাৰ 

চেষ্টা করিলে রাধ। হাসিয়! উঠিয়াছিলেন এবং তাহাতে লজ্জা পাইয়া হরিও 

নিজের ভূল দেখিয়! হাসিয়াছিলেন সেই ক্রীড়াহাস্তের জয় হইক। 

হেমচন্দ্রের কাব্যান্ুশাসন গ্রশ্থের প্রাকুত অংশে একটি অবহট্ঠ শ্লোকে 

রাধাকষ্ণের কথা আছে। 

হরি ণচ্চাবিউ পঙ্গণই ধিম্হই পাডিউ লোউ। 

এবহি রাহ-পওহর হ জং ভাবই তং হোউ ॥২ 
প্রাঙ্গণে (উঠানে) হবিকে নাচান হইতেছে, তাহাতে সকল লোক 

বিস্মিত হইয়৷ গেল। এখন রাধার পয়োধর সম্বন্ধে যাহা ভাবা হইয়াছে তাহাই 
হউক।১৯ . 

খীহ্ীয় ত্ররোদশ-চতুর্দশশ. শতান্ষে সংকলিত প্রারৃত-অবহট্ঠ-প্রকীর্ণ- 

কবিতার সংগ্রহ “প্রারুত-পৈঙ্গলে' রাধাকৃষণ-ধিষয়ক কয়েকটি শ্রোক আছে। 
কবিতাগুলির কিছু অংশ তাহার পূর্বেই রচিত। একটি শ্লোকে কৃষ্ণের নৌকা- 
বিলাশ কাহিনীর উল্লেখ দেখি । 
৯. অনুধাদ-_-ডাঃ শাশডষণ দাসগুপ্ত। 

২ হেমচজ্র-_কাব্যান্বশাসন 
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অরে পে বাহহি কাশহ ণাঁধ ছোড়ী 
ডগমগ কুগতি ণ দেহি। 

তই ইখি ণঈহি সন্তার দেই 
যো চাহসি সো লেহি ॥ ৯১ 

_হে কৃষ্খ, তুমি ছোট নৌকা বাহিতেছ, অস্থিরভাবে নৌকা চালনা 
করিয়া সংকটে ফেলিও না । স্ত্রীলোক আমাদিগকে নদী পার করিয়া দিয়া 
তুমি যাহা চাও তাহাই লও” 

এখানে রাধার নাম না! থাকিলেও অন্যান করা চলে । 

জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ 

মুটিঠ অরিটিঠ বিণাস করু 
গিরি তোলি ধরু। 

জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গ্জিঅ 
কালিঅকুল সংহার করু 

জসে ভূবণ করু ॥ 

চাণুর বিহপ্ডিঅ ণিঅকুল মণ্ডি 

রাহা-মুহ-মহু পাঁণ করে 

জণি ভমর বরে। 

সোই তুম্হ ারায়ণ বিপ্লপরা অণ 

চিত্তহি চিন্তিঅ দেউ বরা 
ভবভীই হর ॥ ২০৭ 

_-ষিনি কংসকে বিনাশ করিয়া কীতি প্রকাশিত করিয়া মুষ্টি ও অরিষ্টিকে 
বিনাশ করিয়া! গিরিগোবদ্ধন তুলিয়া ধরিরাছেন, খিনি জমলাজুনকে ভঙ্গ 

কবিয়! পদভরে কালীয়কুলকে সংহার করিয়া কীপ্তিতে ত্রিভুবন পূর্ণ 

করিয়াছেন, যিনি চাণুরকে বধ করিয়া বাধার মুখমধু পান করেন-_-সেই 

বিপ্রভক্ত নারায়ণকে তোমরা! হৃদয়ে চিন্তা কর, তিনি তোমার্দিগকে ভবভীতি- 

হর বর দান করুন। 

এখানে নারায়ণ ও কৃষ্ণ এক হইয়৷ গিয়াছেন। রুষ্ণ উপাশ্ত দেবতা, ফল, 

ভবভয়হরণ ; প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ অন্ুন্থত হইয়াছে । রাধাকফের 

প্রেষলীলার উল্লেখ পাই। 

১ প্রাকৃত-্পৈন ল, ৯» 



৯০ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

গঙ্জাদাসের “"ছন্দোমপ্ররীতে একটি অবহট্ঠ কবিতা আছে। এই 

কবিতাটিতে রাধারুষ্চ লীলার যে ইঙ্গিত আছে, তাহা গীত-গোবিন্দ ও 

বৈষ্ণবপদাবলীর প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ । 

রাই দোহড়ী পড়ণ শুণি হসিউ কণহ গোআল। 

বৃুন্দাবণঘণকুগ্তঘর চলিউ কমণ রসাল ॥৯ 

রাধার ছড়া আবৃত্তি শুনিয়! কৃষ্ণগোপাল হাসিল এবং রসাল পদক্ষেপে 

বুন্বাবনের নিবিড়-কুঞ্তগৃহে চলিল । 

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাবে রচিত রামতর্কবাগীশ সংকলিত 'প্রাকৃত- 

কল্পতর' গ্রন্থে রাধাকুষ্ণ স্বন্ধে অবহট্ঠ কবিতা আছে । 

পাহীউ বালাউ জুআণু কণ-হু 
কীলন্ত আলিঙ্গই কণহ গোবী ।' 

রাধিকা নবযুবতী, কৃষ্ণ নবযুবক, কৃষ্ণ ও গোপী (রাধা) আলিঙ্গানাদি 
দ্বারা খেল করিতেছে ।" 

লোক-প্রচলিত রাধাকুষ্ণের প্রণয় কাহিনী হইতে বিষয়বস্তু লওয়া হইয়াছে 
বলিয়! মনে হয়। 

জক্ষ্ণসেনের সভাকবি গোবধ্ধনাচাধ্য *আর্ধ্যা-সপ্তশতী' রচনা করেন। 
রাধাকষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া তিনি কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন। 

“মধুমখনমৌলিমালে সখি তুলয়সি তুলসি ! কিং মুধা রাধামূ। 
যত্তব পদমসদীয়ং স্থরভিয়িতূং সৌরভোস্তেদঃ | 

( আধ্যাসপ্তশতী ৪৩৩।) 
_ মধুমথ কষের মন্তকের মালারূপা হে সখি তুলসী, তুমি কি করিয়া 

নিজেকে রাধার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেছ, যেহেতু তোমার পরিমলের 
উদ্রেক (রাধার ) চরণকে স্বরভিত করিবার জন্য স্থষ্ট হইয়াছে । 

আর একটি কবিতায় দেখা যায় কৃষ্ণ বংশীনাদে গোপীদের মনোহরণ 
করিতেছেন । 

মধুমথনবদনবিনিহিত-বংশীন্থষিরাহুসারিণো রাগাঃ | 
হস্ত হরন্তি মনো মম নলিকাবিশিধা; ম্মরন্যেব ॥ 

( আবধ্যাসপ্তশতী-_৪৩৯ 1) 

_-(কোন গোপী বলিতেছে ) মধুমথনের ( কুষের ) বদনস্থিত বংশীর 
১ শক্গাদালের ছন্দোমঞ্রবীতে উদ্ধ'ত 



রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রাচীন যুগ ৯১ 

ছিত্র হইতে যে সুমিষ্ট ন্বর (রাগিনী ) বিনির্গত হইতেছে তাহা. মদনের শরের 

মত, হায়, আমার মনোহরণ করিতেছে ।” 

নিমের এই কবিতায় দেখা যায়--কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর নিকট লল্্ীতপ্রেম হইতে 
রাধা-প্রেম অধিক স্পৃহনীয়। পরবর্তী কালে কৃষ্ণপ্রেমে রাধা লক্ষমীকে 
স্থানচ্যুত করিয়াছে । বাধা দেবী পর্ধ্যায়েও উন্নীত হইয়াছেন দেখা যায়। 

“লক্ষী-নিঃশ্বাসানল-পিতীকৃতছুপ্জজলধিসারভূজ ঃ। 
ক্ষীর-নিধিতীর-হুদৃশো যশাংসি গায়ন্তি রাধায়াঃ ॥ 

( আর্ধ্যাসপ্তশতী--৫১১।) 

«“ ক্ষীরসাগরতীরে উপবিষ্ট হ্ন্দরীগণ লক্ষ্মীর উষ্ণ নিঃশ্বাসের ছারা 

(রাধার প্রতি বিষ্ঞর আসক্তি দেখিয়া) পিগুীকৃত ছুপ্ধসাগর্রের সার ভক্ষণ 
করিয়াও রাধার যশোগান করিতেছে । (অর্থাৎ লক্ী ক্লীধাকে সপত্বী 
ভাবিতেছে 1৮) 

গোবর্ধনাচাধ্যের “আধ্যাসপ্তশতী” শৃংগাররসপ্রধান ক্াব্য। তিনি 

পরকীয়া নারীর প্রেমের কথাই বেশী করিয়া বর্ণনা করিয়াঁছেন। জয়দেব 
কাব্যটির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। কবি গোবর্ধন গোপীস্কষ্। লইয়া যে 
কাব্য রচন। করিয়াছেন তাহাতে কাব্য রস ছাড়া কোন অতিরিক্ত তত্ 

(বৈষ্ণব তত্ব) নাই। কবি রাধাকুষ্ণ বা গোপীকুষ্কপ্রেমকে-পাথিব নরনারীর 
সমপধ্যায়ে বর্ণনা! করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বাধারুষ্ণের প্রেমলীল। 

এই সময়ে আশা করা যায় না। তবে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার মত যে 
গোপীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলায় ক্রমশ: রাধার প্রাধান্য সচিত হইতেছে 

এবং কৃষ্ণের নিকট বাধা-প্রেম যে লক্ষ্মী প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ তাহারও সুস্পষ্ট 

ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

সংস্কত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ “সছুক্তিকর্ণাম্বত' সমাপ্ত হয় ১২০৭ 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে । সংকলনকারী শ্রীধর দাসের পিতা ছিলেন লক্ষণ 
সেনের বন্ধু ও রাজপ্রতিনিধি। শ্রীধর নিজেও ছিলেন একজন রাজকর্মচারী । 

রাধাকুষ-কাহিনী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে সংকলনটির কয়েকটি 
কবিতা বিশেষ মৃল্যবান্। ইহাতে যে সকল বেষ্$ব কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, 
সেইগুলিতে দ্রাস্য, বাৎসল্য, মাধুর্ধ প্রসৃতি প্রায় সকল রসের কবিতাই 
পাওয়া যায়। জয়দেব গোষ্ঠীর কবিকুলই এই সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । 

বাংলার সেনরাজারা বৈষ্ণব ছিলেন। সছুক্তিকর্ণামৃতে লক্ষণসেন ও 



৯৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 

(“কংসনিধন' ), চতুভজের হরিচর্রিতকাব্ঠ (১৪৯৩ ), পদ্মনাভের. 

“হরিবিলাসকাব্য' (১৩৫০), বিষ্মঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণাম্ৃত', কৃষ্ণভট্রের নাটক মুরারি-' 
বিজয় ( ১৪৮৪ খৃঃ), শেষকষেের নাটক “কংসধ' ইত্যাদ্ি। একাদশ-দ্বাদশ 

শতাবে বাধারষ্*বিষয়ক বনু কবিতা রচিত হইয়াছিল। “কবীন্দ্রবচন- 

সমূচ্চয় ও “সদুক্কিকর্ণাম্তে' আমরা তাহার পরিচয় পাই। -এ থেকেই 

আমরা বুঝিতে পারি জয়দেব দ্বাদশ শতাবে হঠাৎ কি করিয়া “নিপুণকাব্যকলা" 

মণ্ডিত' ও “রাধাকষ্ণ-লীলারসসমৃদ্ধ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, জয়দেবের 

পূর্ব হইতে রাধাকষ্ণপ্রেমলীলাসমন্থিত বৈষ্ণব কাব্য কিরূপ বিস্তার লাত 

করিয়াছিল, তাহা বোঝ! যায় বূপগোস্বামীর সংকলিত পদ্যাবলীতে । গোড়ীর 

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে এই সমস্ত, কবিতার অশেষ মূল্য রহিয়াছে। 

রাধারুঞ্চবিষয়ক জয়ছেবের 'পীতগোবিন্দ' আকত্মিক ঘটনা! নহে, বেশ স্বাভাবিক 

ভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । অনেক দ্দিন হইতেই তাহার প্রস্ততি 
চলিতেছিল। জয়দেবের সময় হইতেই রাধারুঞ্চকাহিনী ও উপাসনার দিক্ 
পরিবর্তন হইল। নৃতন যুগের স্চনা হইল। 

রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর পরবর্তা রূপ 

জয়দেবেবের 'গীতগোবিন্দ কাব্য' রাধাকুষ্ণ প্রেমলীলার ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে একটি আলোকন্তন্ত । জয়দেবের কাব্যে “রাধা” পৃর্ণ্মধর্যাদায় সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠিতা, শুধু জয়দেব কেন, জয়দেবের যুগের কাব্যেই রাধার প্রতিষ্ঠা । 
জয়দেবের কাব্যে আমরা কাব্যরস ও রাধারুষ্ণের লীলারস বা৷ উপাসনা 
ছুইএরই পরিচয় পাই। জয়দেবও তাহার কাব্যের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন-_ 

যদি হরিম্মরণে সরসং মনো 
যদি বিলাসকলাস্থ কুতৃহল্ম্। 
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং 
শৃ্ধ তদা জয়দেব-সরস্বতীম্ ॥ (গীত-গোবিন্দে ১৩) 

“যদি হুরিম্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, আর যদি বিলাস-কলাসমূহে 
কুতৃহল থাকে, তবে এই জয়দেব-ভারতী মধুর কোমল ও কান্তপদাবলী শোন ।” 
জয়দেব কেবল মাহিত্য রসিকদের জন্য কাব্য লিখেন নাই। জয়দেবের 
সময়ে আদিরসাত্মক রাধারুষ্-কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত ছেল। সহুক্তি 
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কর্ণামৃতে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। নরনারীর প্রেম-কবিতার সমপর্যায়েই 
করধিরা রাধাকুষ্ণের প্রেম-কাহিনী লইয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, কোন 
বিশিষ্ট ধর্মীয় মতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহারা কবিতা! রচন! করেন নাই। 
জয়দেবও সেই ধার! অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার কাব্যে গৌড়ীয় বৈষ্ঞব ধর্মেরও 

সূচনা দেখা যায়। পরে শ্রীচৈতন্যের অন্থমোদনের ফলেই তিনি "গোস্বামী, 
পদবীতে উন্নীত হইয়াছেন এবং তাহার গীতগোবিন্দ' বৈষ্ণব পদাঁবলীতে 

রূপান্তরিত হইয়াছে। লীলাশুক বিহবমঙ্গলের “কুষ্ণকর্ণামৃত' এই সময়ে 
রচিত হইরাছিল। বিশ্বমঙ্গল মনে-প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন, সেই বৈষ্বদৃষ্টিতে 
লীল।-প্রসার এবং লীলা-আশ্বাদনের জন্যই তিনি এই কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন, 
জয়দেবের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য-লীল! প্রদশিত হইযাছে, মাঝে মাঝে 
এশ্ব্্য-লীলাও দেখা যায়। ূ 

বাঙ্গালা দেশে ইহার পর রাধাকষ্চকে লইয়া বড়ু চণ্ডী দাঁস 'শ্রুকষ্ককীর্তন' 
কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাবে ; রচিত বলিয়া 
এতিহাসিকেরা মনে করেন। বড়ুচণ্ডীদাস বাধারুষ্ণের আঁদিরসাখ্মক গ্রাম্য 
প্রণয়কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন। কাব্যে শ্রীরুষ্ণের ধষ্বর্যলীলারও বহু 
উল্লেখ করা হইয়াছে । অনেকে বলেন শ্রীচৈতন্ত-প্রবতিত' রাধাকৃষ্ণ লীলার 
কথাও ইহাতে আছে। রাধারুষ্ণ্র এই স্থুল প্রণয়কাহিনীঝে অনেকে আবার 
বৈষ্ণব ভাবাদর্শে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। দামোদর গুপ্তের 'কুট্রনীমতম' 

গ্রন্থে বণিত বিকরল! নাম়ী কুট্রিনীর বর্ণনার সহিত বড়াইয়ের বিশেষ 

সাদৃশ্তঠ আছে। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণারত্বাকরে কুট্রিনীর যে বর্ণনা আছে 
তাহাতে বড়াইর প্রতিচ্ছবি পাই। মনে হয় প্রাচীন কামশাস্ত্রে বগিত 

কুট্িনর চরিত্রের আদর্শ ও লোকজীবনের আদর্শ, উভয়ের মিলনে বড়াই 
চরিত্র। 

তাহার পর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বাধাকুষ্কাহিনীর পরিণত রূপ 
দেখিতে পাই। চণ্তীদাসের পদাবলী শ্রীচৈতগ্যের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে রচিত বলিয়! গ্রহণ করা হইয়াছে । যোড়শ-সপ্তদশ শতাবন্দে,রচিত 

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাঁধারষ্জের প্রেমকাহিনী অগপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনের প্রেমলীলায় 
রূপান্তরিত হইয়াছে । মহাপ্রভুর দিব্যজীবন ও সাধনার ফলেই ইহা! সম্ভব 

হইয়াছে । চগ্তীদাসের পদাবলীতেও আমরা সেই হৃরই লক্ষ্য করি। 

শ্রীচৈতন্তের লোকোত্তর প্রভাবেই বাঙ্গালা সাহিত্যে অজন্্র বৈধব পদ রচিত 
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হইয়াছে এবং পরবর্তাকালে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তাহার প্রভা লক্ষ্য করা 
যাইবে। 

আমরা দেখিলাম রাধাকৃষ্ণের লৌকিক আদিরসাত্মক প্রেমকাহিনীই 
আন্তে আস্তে দিব্য প্রেমলীলায় পরিণত হইরাছে। শ্রীচৈতন্যের হাদয়- 
অচ্থমোদনের দ্বারা আদিরসের ক্লেদ এই প্রেমকাহিনী হইতে একেবারে দুরীভূত 
হইয়াছে এবং মানব জীবনের পরম ও চরম প্রাপ্তিতে পরিণত হইয়াছে । এই 
প্রসঙ্গে আমর! বিগ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর কথাও ম্মরণ করিতে 
পারি। তিনি কেবল বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিকোণ হইতে পদাবলী রচনা করেন নাই । 
তাহার পদাবলীতে বিলাসকলা ও বৈষ্ণবতা উভয়ই দেখা যায়। জয়দেবের 

সময় খ্রীষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দ হইতে শ্রীচৈতন্তের পূর্ব পর্যন্ত বনু কবি সংস্কৃত- 

প্রাকৃত-আবহট্ঠ ও আধুনিক ভাষায় বৈষ্ণব পদ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ 

গোস্বামী পগ্ভাবলীতে কিছু সংখ্যক সংস্কৃত বৈষ্ঞব কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন । 

কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । 

অকম্মাৎ একম্মিন্ পথি সখি ময় যামুনতটং 
্রজস্ত্া দৃষ্টোইয়ং নবজলধরস্তা মলতম্থুঃ 
স দৃগভঙ্গ্যা কিং বা কুরুতে ন হি জানে তত ইদং 
মনো! যে ব্যালোলং কচন গৃহকত্যে ন বলতে ॥ 

জয়ন্তত্য 

“সখি, একদিন যমুনাতটের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ পথে নবজলধরতন্ 

হ্যামকে দেখিলাম। সে কটাক্ষের দ্বারা কি করিল জানি না, তারপর হুইতে 
আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, গৃহকাজে আর মন বসে না।” 

অপর একটি পদে দেখি-_ 

রাধা উদ্ধবের দ্বার! মথুরায় কৃষ্ণের কাছে নিবেদন পাঠাইতেছেন ।__ 
আস্তাং তাবদ্ বচন-রচনাভাজনত্বং বিদুরে 
দুরে চান্তাং তব তন্থুপরীরস্তসম্ভাবনাপি চ। 

ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিষেয়া 

শ্বারং ম্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি ॥ 

“সাক্ষাতে পরম্পু্ন বাক্যালাপ করিবার অবকাশ দূরে থাক, তোমার 
, ভঙ্ছম্পর্শ লাভের সম্ভাবনা হদূর হোক। কেবল বার নার প্রণতি করিয়া 
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ভোমার নিকট এইমাত্র যাজ্ঞা করিতেছি-_ তুমি স্বজন-গণণার কালে আমার 
নামেও একটি রেখা টানিও ।” 
সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছে £__ 

মা মন্দাক্ষং কুকু গুরুজনাদ্ দেহলীৎ গেহমধ্যাঁদ 
এহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হস্ত বিশ্লেষতোইপি । 

এষ স্মেরো মিলিত-মুছুলে বল্লবীচিত্তহাবী 
হারী গুপ্তাবলিভিরলিভিলীঁঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ ॥ 

__“কুষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে। একবার দেখিয়া লও। গুরুজনের 

উপস্থিতিতে লজ্জা করিও না। সমস্ত দিন কুষ্ণকে না দেখিয়! ক্লান্ত, দেহলীতে 

দাড়াও । মৃছুলে, এ অলিলীট-গন্ধ-গুঞ্জামাল্যবান গোপীচিত্তহারী মুকুন্দ 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন ।” 

শ্ররূপের “গীতাবলী” শ্রাচৈতন্তের সঙ্গে দেখ। হইব|র পুবেই রচিত | 

কালিদাস ভবভূতি অমরু প্রভৃতি বহু কবির সাধারণ পাথিব প্রেম- 

কবিতাও পদ্য|বলীতে বৈষ্ণবভাবাদর্শে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । পূর্ববর্তীকালে 
রচিত একান্তভাবে মানবীয় প্রেমের কবিত।ও রাধাকক্চের নামেও চলিতে 
লাগিল। পরকীয়৷ নারীর প্রেমের এই কবিত|টি নিঞজনে ষণীর প্রতি রাধার 

উক্তি বলিয়া গৃহীত হইরাছে বূপ খোন্বামীর পদ্ঘ|বলীতে । শ্রীরপের নিজের একটি 
কবিতাতে সেইভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । কুষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্চরিতা মুতে 

উক্ত শ্লোকটি গুঢভ|বব্যঞ্জক বলিয়া গ্রহণ কর। হইয়াছে । কবিতাটি মন্মটভট্রের 

কাব্যপ্রকাশে অসতী নারীর প্রেমের উদাহরণ হিসাবে প্রদশিত হইয়াছে । 

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্ত। এব চেত্রক্ষপাঁ- 

স্তে চোন্মীলিত-মালতী-স্থরভয়ঃ পৌডঢ়াঃ কদন্বানিলাঃ। 

স! চৈবান্মি তথাপি তত্র স্বরত-ব্যাপার-লীলাবিধে৷ 

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুখকঠতে ॥ 
(কাব্য-প্রকাশ ১1৪; সহুক্তিক ২১২1৩) পদ্যাবলী-৩৮৬ ) 

--'যে আমার কৌমারহর (যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল ) সেই 
(আজ ) আমার বর, আজও সেই চৈত্র নিশি, সেই বিকশিত মালতী স্বরভি, 

সেই কদঘ্বনের পরিণত বা বর্ধিত বাধু, আমিও সেই আছি, তখাপি সেই 

রেবানদীতটের বেতসীতরুতলে যে সব স্থরতব্যাপারের লীলাবিধি তাহাতেই 

আমার চিত্ত উৎকষ্টিত হইতেছে” 
৭ 
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এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়। রূপগোস্বামী একটি প্লোক রচনা! করিয়াছেন । 

প্রিয়: সোইয়ং রুষ্জঃ সহচবি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 

স্তখাহং স। রাধ। তদিদমুভয়োঃ সঙ্গ মন্থখম্। 
তথাপান্ত:-খেলম্সধুর-মুবলীপঞ্চমজুষে 

মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ পদ্ঠাবলী-৩৮৭ 

_ “হে সহচরি, সেই প্রির কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে, আমিও সেই 
রাধা, সেই আমাদের সঙ্গমন্ত্রখ, কিন্তু তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর 
পঞ্চমন্থরের খেলা হইত সেই কালিন্দীপুলিনবিপিনের জন্য আমার মন স্পৃহা 
করিতেছে 1” “যঃ কৌমারহর” শ্পোকটির ঠিক পূর্বেই আর একটি শ্লোক 

দেখ! যায়। 

কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ স্বামিনে হি স্বতত্তরাঃ 
কঞ্চিংক|লং কুচিদভিরতস্তত্র কন্তেইপরাধঃ । 

আগস্কারিণযহমিহ ময় জীবিতং ত্বদ্ধিয়োগে 

ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ত্িয় ইতি নন ত্বং মমৈবান্থনেয়ঃ ॥  পদ্যাবলী-৩৮৫ 
সছুক্তিকঃ ২5৭1১, (ভাবদেব্যাঃ ) 

-_-“বিমন! হইয়। কেন আমার পাদান্তে পতিত হঈতেছ ? স্বামীরা হইলেন 

স্বতন্ত্র কিছুকালের জন্য কোথাও তাহারা অভিরত হইয়! থাকিতে পারেন, এ 

ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাম অপরাধিনী, 

কারণ তোমার বিম়োগেও আমি বাচিয়া আছি। ত্ত্রীগণ হইল ভর্তৃপ্রাণ 

সুতরাং তুমিই হইলে আমার অননেয়।” এইভাবে বহু পার্থিব প্রেমের 

কবিতাকে বৈষ্ণব কবিতা বলির! গ্রহণ করা হুইরাছে। 

এই সব প্রাচীন কবিতাগুলির মধ্যে আমরা আর একটি কথা দেখিতে পাই । 
রাধারুষ। সধন্ধে আপিরসাম্মক কবিত। যেমন রচিত হইয়াছে তেমনি লক্ষ্মী 

নারায়ণ ও শিব-পাবতী সম্বন্ধেও বহু শূক্গাররসাত্মক কাব্য ও কবিতা রচিত 
হইয়াছে । ক্রমে শূক্গাররসাত্মক কবিতার রাধারুফ্-প্রেমলীলার প্রাধান্ত 

ঘাটতে থাকে । তাহার কারণ রাধাকুষ্চ বা গোপীরুষ্জের এই বাখালিয়া প্রেম 

কবিতার বিষয়বস্ত হিসাবে উপযোগী ছিল। তাছাড়া, বাকঙ্গালার সেন রাজার 
বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়! তাহাদের প্রভাব বাঙ্গালীদের চারিপাশে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। কবির] রাধারুষ্বিষয়ক কবিতাতে দেবলীল। ও মানবপ্রেমকথ। 

সমভাবেই বলিতে পারিয়া আনন্দিত হইতেন । এইভাবেই ক্রমশঃ বাধাকফ্জলীলার 
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প্রাধান্য ঘটে এবং পরে “কানুছাড়া গীত নাই' অবস্থা হইয়! ফ্রাড়াইল। শিব 
দেবতার প্রাধান্তও কম ছিল না, অনুমান করা যায় একটি বাঙ্গাল! প্রবাদ 
বাক্যে, ধান ভান্তে শিবের গীত।” 

আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীচৈতন্যের আবিভাবের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে 
কেবল জয়দেব এবং চণ্ীদাস রাধাকুষ্ণ-লীলোপখ্যান রচনা করিয়াছিলেন তা 

নয়, তাহার বহু পূর্ব হইতেই বহু বৈষ্ণব কবিতা রচিত হইতেছিল। গৌড়ীয় 

বৈষ্ব-পদাবলী আলোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন 2 প্ীচেতন্যের “অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ” 

(ক) বাঙ্গলাদেশে বিষু-কষ্ণকাহিনী ও ভক্তি-বাদ ॥ 

শ্রচৈতন্ত-প্রবত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন বুঝিতে হইলে বাঙ্গালাদেশে প্রাক 
চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ জান প্রয়োজন । 

প্রথমে আমরা বাক্ষালাদেশে বিষ্ণু-কৃষ্ণের কাহিনী ও ভৃক্তিযোগের কথা 
আলোচন। করিতেছি । খ্রীরীয় চতুর্থ শতাৰে শুশুনিয়! (বাকুড়। ) পর্বতগাত্রে 
চক্রম্বামীর সেবক পু্র্ণার অধিপতি চন্দ্রবর্মীর উল্লেখ আছে। বাঙ্গালাদেশে 
ক্রম্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন ইহাই। পুষ্রর্ণার রাজা 
সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্ত্রবর্মমর কৃতি চত্রম্বামীর দাঁসমুখ্যের দ্বারা 
উত্সগীকৃত ।৯ 

ইহা হইতে ধারণা কর। চলে যে বাঙ্গালাদেশে তখন পধন্ত শ্রামদ্ভাগবতের 

আদর্শ অনুযায়ী কৃষ্ণলীল। স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে নাই। শ্্রীহ্রীয় পঞ্চম শতাবে 
পরম ভাগবত গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশে আট দশখানি ভূমিদান- 

পত্র (“তাত্শাসন' ) পাওয়া গিয়াছে । এইগুলি হইতে বোঝ যায় যে বাঙ্গালা 

দেশে বিষুট-উপাসনা খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল শ্রীকষ্ণকে অন্যতম অংশাবতা'র 
রূপে দেখা হইত। পাহাড়পুরের প্রত্বতান্বিক নিদর্শনে একটি “যুগলমূতি' 

পাওয়া গিয়াছে । পুরুষ মৃতিটি কষ্ণের, নারী মৃতিকে অনেকে 'রাধা' বলিয়া 
মনে করেন । ভট্রনারায়ণের “বেণীসংহার' নাটকে রাধাকৃষ্তের উল্লেখ আছে, 
ভট্টনারায়ণ বাঙ্গালাদেশের কবি বলিয়াই পণ্ডিতদের ধারণা । পালরাজগণ 

বিষু-নারায়পকে শ্রদ্ধা করিতেন ৷ নারায়ণ পাল বিষু মন্দির ও গরুড়ন্তত্ত নির্মযণ 

১ “পুধরণধিপতে মঁহারাজ-সিংহ্বর্মনঃ পুন্রস্ত মহার!জশ্রীচন্দ্রবর্মন £ কৃতি £ চক্রস্বামি- 

দাসাগ্রেণাতিসৃক্টঃ 1” 
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করিয়াছিলেন।৯ রামপালের মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র, সন্ধ্যাকর নন 

একটি রামচরিত' কাব্য২ লিখেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতৃভূমি ছি 

পৌগু বর্ধনপুর । কবি বৈষ্ণব ছিলেন, শিবেরও পূজা করিতেন, তাই কাব্যের 

প্রথম শ্লোকে শিবের ও কৃষের বন্দনা পাই। 
“রঃ আরতি যম্য ক্ঠং কৃষ্ণ তং বিভ্রতঃ ভূজে নাগম্। 

দধতং কং দ্ামজটাবলম্বং শশিখণগ্ডমগ্ডনং বন্দে” ॥ 

_ “লক্ষী ধাহার কঠ্ঠাশ্রিত (অথবা কুষ্ণশোভা ধাহার কণ্ঠে), কৃষ্ণ যিনি 
ভূজে কালিরনাগকে ধরিয়াছেন (অথবা ধাহার হস্তে ফণিবলয়) যিনি সুন্দর 

বন (মাল[ধার| ) অথবা যিনি সুন্দর জটাজুটধারী ও বর্াপীড় অথব 

( শশিকলামণ্ডিত ) তাহাকে বন্দনা করি” ইহা হইতে ধারণা করিতে পারি 

্রীষ্টায় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ হইতে পুরাণে বণিত কৃষ্ণলীলা! প্রাধান্য পাইতে থাকে 
এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদও ধীরে ধারে প্রচারিত হইতে থাকে । 

শাসনে বিষুকুষ্ণের বন্দনা আসাম-বাঙ্গালার বর্ষরাজাদের সময় হইতে 

মিলিতেছে ।৩ কামরূপের বনমালবর্ষের শাসনে (নবম শতাবের মধ্যভাগ ) 

কুষ্ণলীলার উল্লেখ আছে। সমতটের ভোজবর্মের শাসনেও (ঢাক। জেলার 
বেলাবে! গ্রামে প্রাপ্ত ) ব্রজলীলার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (ধীষ্টায় একাদশ শতাব্দ)। 

“সোইগীহ গোপীশত-কেলিক।রঃ 

কষে মহাভারত-হুত্রধারঃ | 
অথঃ পুমানংশকৃতাবতর: 
প্রাহ্বতবোদ্ধতভূমিভারঃ ॥” 

( ভোজদেবের তাত্রশাসন ) 

_-“সেই গোপীশত-কেলিকার, মহাভারত নাটের ত্ুত্রধার, পরমপুরুষ 

কৃষ্ণ এখানে ভূমিভারোদ্ধারকারী অংশাবতার রূপে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন 19 
এখানে শ্রীকৃষ্ণকে কেবল ঘে মহ[ভারত-হুত্রধার বলা হইয়াছে তাহা নয়, 
তাহাকে 'শমদ্ভাগবতের' “গোপীশত-কেলিকার*” বলা হইয়াছে । এখানে 
শ্রীকৃষ্ণ পরম এবং সবশ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হন নাই । তাহাকে “অংশাবতার" 

১ নান্বায়ণ পালের মন্ত্রী ভট্টগুরুব মিশ্রের প্রশস্ত (গোঁড়লেখমাল। )। 
২ শ্রীগরপ্রাদশাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আ'বন্কৃত। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিনা 

বসাক সম্পাঙদদিত। 
৩ কামন্ধপশাসনাবলী ( পদ্মনাভ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ) 
৪ বাজল! সাহিত্যের ইতছাস--ডাঃ সৃকৃমার সেন। 
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বল! হইয়াছে । হরিবর্ষের (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ) মহামন্ত্রী ভট ভবদেবের 

নিবাম ছিল রাট়ের সিদ্ধল গ্রামে । ইনি ভূবনেশ্বরে বিরাট মন্দির, দীঘি ও 

উদ্যান নির্মাণ করাইয়া অনন্ত-বাস্থদেব-মূতি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশস্তিটি মন্দিরের 

'দেওরালেই পাওয়া গিয়াছে। প্রশস্তির প্রথমে বিষ্ু-বন্দনা। 

 গাঢোপগুট-কমলাকুচকুস্তপত্র-মদ্রাঙ্কিতেন বপুষ! পরিরিপ সমানঃ। 
মা! লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ দেবতোপহমিতোহস্ত হবিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥ 

( ভট্টভবদেবের প্রশস্তি ) 

_প্কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তীহার কুচকুস্তপত্রলেখার ছাপ 

-[হাতে লাগিয়াছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছ হইলে “অভিনব বনমালা যেন 

নইঈ না হয়”, এই বলিয়া সরস্বতী ধাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন, এমন হরি 

তোমাদের মঙ্গলের হেতু হন ।” 
সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন বরেন্দ্র ভূমিতে দেবমন্দির, সবৌবর ও 

উদ্যান নির্মাণ করাইয়া প্রছ্য়েশ্বর (মন্দির ) প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন ( দেওপাড়া 
প্রশস্তি)। সশক্তি শিব ও বিষুমূৃতি এখানে পুজার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল 

বিজয়সেনের এই প্রশক্তির রচয়িত1 মহামন্ত্রী উমাপতি ধর। তিনি বল্লালসেন 

9 লঙ্গ্ণসেনেরও মহামন্ত্রী ছিলেন। সেনরাজারা শৈব ও বেষ্চব ছিলেন 

লক্ষ্ণমেন তো। পরম বৈষ্ণব ছিলেন। 

'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় বা! সুভাষিত-বত্বকোযের কবিতাবলী শ্বীষ্টীয় দ্বাদশ 

এতান্দের পূর্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহার কতকগুলি কবিতাকে বাঙ্গালী 
কবির রচন! বলিয়া বেশ বোঝা যায়। গ্রন্থট বাঙ্গাল! দেশে সংকলিত হইয়াছিল 

বলিয়া পপ্ডিতেরা মনে করেন । আমরা আগেই কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিয়া 
দেখাইয়াছি, ইহার কতকগুলি শ্লোক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক এবং বৈষ্ণব পদাবলীর 
অন্ুরূপ। লল্্পরসেনের মন্ত্রী বটুকদাসের পুত্র শ্রীধবদাস “সদুক্কিকর্ণামৃত সংকলন 
করেন (১২০৭ শ্রী) । ইহাতে বাঙ্গালী কবি রচিত অনেক রাধাকষ্ণ, শিব- 

পার্বতী ও লক্ষ্রী-নাবায়ণ সম্বন্ধীয় কবিতা! দেখিতে পাই | ইহাতে পুরাণ-বণিত 

বিষু-কৃষ্ণলীলা, রাধাকুষ্জলীলা এবং লোক-প্রচলিত আদিরসাত্মক রাধারুষেের 
প্রেমকাহিনী উভয়েরই বর্ণনা পাই। তাহার পর আমরা রাধাকুষ্জলীলার 
পূর্ণরূপ পাই জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে । গীত-গোবিন্দে' যেভাবে রাধরুষ্ণের 

মধুরলীল! বণিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যার বাঙ্গাল! দেশে যেন ক্রমশঃ 
বিষ্ু-উপাসনা মন্দীভূত বা অপ্রচলিত হইতেছিল এবং লোকপ্রচলিত 



১০২ টৈষঞ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

আদিরসাম্মক রাপারুষ্চকাহিনী উচ্চতর সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার 

করিতেছিল। ইহ|র সহিত ভাগবতোক্ত গোপী-কষ্ণলীলাও কবিদের কাছে 

বিশেষ আকর্মণীয় হইয়াছিল | বলিতে গেলে দ্বাদশ শতান্দের শেষভাগে জয়দেবের 

যুগেই সাহিত্যে রাপ[কৃষ্ণের মধুরলীলার প্রতিষ্ঠা । লক্ষ্ণসেনের সভাকবিবৃন্দ ও 
অন্যান্য কবিকুল একাজে.বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন । অনেকে মনে করেন 

চেদির।জ কর্ণদেবের সহিত যে সকল কর্ণাটদেশীর লোক বাঙ্গালাদেশে 

আসিয়াছিলেন, তাহ।রাই বাঙ্গ|ল৷ দেশে “ভাগবত পুরাণ' প্রচ।র করিয়াছিলেন । 

লক্ষণসেন নিজেকে কর্ণ।টদেশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন । দক্ষিণ দেশ হইতেই 

মধুররস] শ্রিত ভল্তিপর্মের জোরার আসির়াছিল বলিয়া মনে হয়। লক্ষপণসেনের 

মহামন্ত্রী উমাপতি একজন অসাধারণ বাকৃশিল্পী ছিলেন (বাচঃ 

পল্পবরভ্র্যমাপতিধরঃ)। তাহার একটি কবিতায় কষ্ণলীলার যে স্পঈ ইঙ্গিত 

পাওয়া যায় তাহাকে চৈতগ্ত-প্রবতিত বৈষ্ঞবধর্মের রধাকুষ্ণলীলার পূর্বরূপ 

বলা যাইতে পারে । পদটি সছুক্তি-কর্ণামৃতে উমাশতির নামে প্রচলিত আছে। 

পদটি এই - 

রত্রচ্ছায়াচ্ছুরিত-জলধো মন্দিরে দ্বারকা য়া 
রুদ্দিণ্যাপি প্রবলপুলকোস্ছেদরালিঙ্গিতস্য | 

বিশ্ব পায়ান্ মস্থনযমুন।তীরবানীর-কুঞ্ে 
রাধা-কেলি-ভর-পরিমল-ধ্যানযুচ্ছ। মুরারেঃ ॥ 

(সছুক্তিকঃ ১/৬১।১ ) 

--“রত্বচ্ছায়|স্কুরিত জলধির তীরে দ্বারকার মন্দিরে 'প্রবলভাবে পুলকিত 
রুল্সিনীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়াও শ্যামল যমুনাতীরের বেতসকুঞ্জে রাধার সঙ্গে 
প্রেমক্রীড়ার মহত্ব ও মাধুধ্য ধ্যান করিতে করিতে মুরারির যে মৃচ্ছা তাহা! 
বিশ্বকে পালন করুন ।” 

সর্ববানন্দ “টাকা-সর্বন্ব' নামে অমরকোষের একখানি টাকা লিখিয়াছেন। 
তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। খ্রী্টীয় দ্বাদশ শতাবের মাঝামাঝি সময়ে তিনি 
বর্তমান ছিলেন। গ্রস্থারন্তে তিনি গোপালকুষ্ণের বন্দনা! করিয়াছেন দেখিয়া 
মনে হয় তিনি বিষু₹উপাসক ছিলেন। 

বন্দনা-শ্োকটিতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলার পরিচয় মিলে। 
কবিতাটি এইরূপ-_ 



রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রাচীন যুগ ১০৩ 

“বহিণবর্হাগীড়ঃ স্থষিরপরে। বালবল্লবো গোষ্ঠে। 
মেছুরমুিরশ্টামলরুচিরব্যাদ্ এষ গোবিন্দঃ ॥৮ 

_-উষ্ীষে শিখিপুচ্ছধারী বেণুবাদনরত স্সিপ্ধোজল শ্যামলকান্তি গোষ্ঠে 
বালগোপাল সেই গোবিন্দ সকলকে পালন করুন ।” 

গীতগোবিন্দের মধ্যেই ভক্তিরসের স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। সংস্কৃত-প্রারৃত 

প্রকীর্ণ কবিতাগুলিতে ভক্তির আভাস পাওয়া যায়। জয়দেব হইতেই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্মের শ্থচন| বলা যায়। জয়দেবে আমরা রাধাকষ্ণের মধুরবসা শ্রিত 
প্রেমলীল। ও বাধামাধবের লীলা-কীর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। 'গীতগোবিন্দ' 
হইতে নবীন বৈষ্ণব ধর্মের আরম্ভ বল! যাঁয়। প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের উপাস্য 

দেবতা বিষ ফল হইতেছে মুক্তি আর নবীন ধর্মের উপাস্তঠ দেবতা কৃষ্ণ, ফল 
হইতেছে ভক্তি বা প্রেমভক্তি”। গীত-গোবিন্দে শ্রীরুষ্ণের, মাধুর্য্যলীলাকেই 
প্রাধান্য দেওয়! হইয়াছে যদিও দশাবতার স্তোত্রে এশ্বধ্যলীলার কথাও আছে। 

অনেকে বলেন গীতগোবিন্দে জয়দেব রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীল। ঝাঁন। করিয়াছেন । 

ভাববুন্দাবনে রাধাকুষ্ণের নিত্যলীলার কথাটি চৈতন্ঘোত্তর “রাধাকৃঞ্চভাবনা” 
এবং তাহ! বুন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্তরগ্রস্থাদি রচিত হইৰার পরই স্পষ্ট রূপ 
পাইয়াছে। জয়দেবের যুগে না থাকিবারই কখা। তাছাড়া, জয়দেব কোন 

একটা মতবাদকে অবলম্বন করিরা কাব্যটি লিখিয়া'ছিলেন বলিয়া মনে হয় না । 

তিনি ছিলেন প্রধানত কবি, কাব্যপ্রেরণাতেই আদিরসাজ্মক রাধারুষ্খ-প্রেম- 

কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেকালের জনপ্রিয় রাধাকুষ্ণ-প্রেমকাহিনী 
তা সে লোক-প্রচলিত হউক ব| পুরাণবণিতই হউক, কবিদের নিকট খুব 
আকর্ষণীয় ছিল। অবশ্য জয়দেবে ভক্তিভাবও স্পষ্টভাবে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 

পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্তের অন্থমোদনে ও বৈষ্ণবপ্রভাবে গীত-গোবিন্দ গৌড়ীয় 

বৈষ্ঃঞব-শাস্ত্ গ্রন্থে (উপনিষদে ) বপান্তরিত হইয়াছে । বৈষ্ুব-পদসাহিত্যে 
জয়দেবের অপরিসীম প্রভাব । বলিতে গেলে জয়দেবকে লইয়াই পদাবলীর 
শুভাবস্ত। অপভ্রংশ হইতে গান রচনার রীতি জয়দেব গ্রহণ করিয়াছেন । 

ংস্কত সাহিত্যে জয়দেবের পূর্বে প্রকৃত গান দেখ! যায় না। কালিদাসের 
“বিক্রমোরশীয়' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে কয়েকটি অপভ্রংশ গান আছে। ইহা 
হইতে অনুমান করা! যায় যে লোক-ব্যবহ|রে গীতি-কবিতার প্রচলন ছিল। 

এই অপত্রংশে গান রচনার রীতি ক্রমে সংস্কতেও গৃহীত হইল । কবির নাম 
বা ভণিত৷ দিয়া গান রচনার রীতি কালিদাসের সময়েও ছিল বলিয়৷ মনে হয়। 



১০৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

তাহার মেঘদূতে দেখি-_“মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেমমুদ্গাতুকামা' । এই 

প্রসঙ্গে আমরা অবহট্ঠে রচিত কাহ্ ও সরহপাদের দোহাকোষগুলি স্মরণ 

করিতে পারি। এইগুলিতে ভণিতার ব্যবহার করা হইয়াছে । কাশ্মীরের 
ক্ষেমেন্ত্র সংস্কত ভাষায় একটিমাত্র গান লিখিয়াছেন। তিনি জয়দেবের একশত 
বংসর পূর্বেকার লোক । গানটি পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । জয়দেব কিন্তু একটি 

গোটা গীতি-নাটা" লিখিরছেন। গীত-গোবিন্দের মত পূর্ণাঙ্গ কাব্য দেখিয়া 
মনে হয় যে, প্রাকৃত-অপন্রংখে এবং সংস্কতে কৃষ্চলীলাগান লোকব্যবহারে 

দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত আছে । জয়দেবের আদর্শে ই বাঙ্গালাদেশে, মিথিলায় 

ও অন্যত্র র|ধাকৃষ্ণপদ[বলীর অনুরূপ গীতিকধিতার ধারা নামিয়াছিল। জয়দেব 

লক্ষণসেনের সভাঁকবি ছিলেন, ঠিক তারিখ পাওয়া ন। গেলেও তিনি যে দ্বাদশ 

শতান্বের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়দেব 

বাঙ্গালাদেশের কাছাকাছি কোন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন মনে হয়। 

জরদেবের অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালা দেশে রাধারুষ্ঞপ্রেমকাহিনী লইয়া 

'শ্রীকৃষ্ণকীওন' রচন। করেন বু চণ্তীদাস। কাব্যটি চৈতগ্যদেবের পূর্বে রচিত। 

বড়, চণ্তীদাসের পুরে বাঙ্গাল! ভাষায় বাধাকষ্ণপদ্াবলী রচিত হইয়াছিল কিন। 
বল! যায় না। প্রাগীন বাঙ্গাল! ভাষার যখন দিদ্ধাচাখ্যদের “চর্যাপদ রচিত 
হইতেছিল, সেই সময়ে রাধারুষ্প্রেমকাহিনী লইপ্নাও পদ রচিত হইয়া থাকিতে 

পারে। তবে জয়দেবের সময়ে সংস্কৃত-প্রাকৃতঅবহটুঠে রাধাকৃষ্জ প্রেমকে 

উপজীবা করির়! নানারূপ পদ রচনা চলিতেছিল তীহার কথা উল্লেখ করিয়াছি । 

বড়ু চণ্ীদাসের কাবোও শুঙ্গাররসের প্রাধান্ত দেখা যায়। শ্রীকষ্চ এখানে পরম 

দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । “দেবের দেব আন্ষে বনমালী', “আন্গে কলি 

ত্রিদশ ঈশ্বরে প্রভৃতি বাকো কৃষ্ণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে । তিনি শ্রীরাধার 
প্রেমের জন্যই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন--'অবতার কৈল আঙ্গে তোর রতি 
আশে । ভূভার-হরণ তার মুখ্য উদ্দেশ্ নয়। ব্রজে পুতনা-বধাদির ব্যাপারে 
তার এশ্বধ্যলীলাও প্রকটিত হইয়াছে । কাব্যের ফলশ্রুতিতে একটি ভক্তিভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বড়াই কৃষ্ণের ভগবত্তায় বিশ্বাস করিত। 

“যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে 
দেখিলে হএ মুকতী । 

সে দেব সনে নেহ। বাড়াইলে 

হএ বিষুপুরে স্থিতী ॥” - শ্রীরুষ্ণকীর্তন 
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প্রীকষ্ণকীর্তনে রাধা ভিন্ন অন্য গোপীদের উল্লেখ নাই, কেবল জরতী বড়াই- 

এর কথা পাই। 
প্রাকচৈতন্যযুগে রাধাকৃষ-পদাবলীতে মুক্তির কথা থাকা বিচিত্র নয়। 

'্রীরুষ্কীর্তনে'র রাধা প্রধানত মানবী । শ্রীকৃষ্ণ বার বার রাধাঁকে স্মরণ 

করাইয়া দিয়াছেন যে রাধা বৈকুষ্ঠের লক্ষী, রাধ। কিন্তু শেষ পর্যস্ত বুঝিয়৷ উঠিতে 
পারে নাই । চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীর “মহাভাক-্বরূপিনী' “কৃষ্ণময়ী' 

প্রীরাধার সাক্ষাৎ এখানে না পাইবার কথা! ৷ কথা হইতেছে জয়দেব ও বড়ুচগ্ডীদাস 

রাধারুষ্ণকাহিনী কোন্ হ্তত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্বদের 
বেদস্বরূপ ভাগবতের কৃষ্ণকাহিনীতে রাধার প্রসঙ্গ নাই । ভাগবতের 'রাসলীলা 
হয় শরৎকালে আর জয়দেবের বসন্তকালে। মনে হয় গ্রামীন কৃষ্ণকাহিনীর 
সহিত পৌরাণিক কাহিনী মিশাইয়া জয়দেব গীত-গোবিন্দ লিখিয়াছেন। 

বডুচণ্ডীদাস বিষণপুরাণকে বা ভাগবতপুরাণকে ঠিকমত অন্থসরণ করেন নাই। 

লোকপ্রচলিত রাধাকষ্ণ-প্রেমকাহিনীই তাহার আদর্শ বলিয়া মনে হয়। 
মিখিলার কবি বিগ্ভাপতির রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীকে বাঙ্গালী নিজের করিয়া 
লইয়াছে । শ্রীচেতন্য অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতেন । 

বিগ্ভাপতির ভগ্ন-মৈথিলে লেখ! পদগুলির প্রেরণায় বাক্কাল! দেশে 'ব্রজবুলিতে' 
লেখা পদাবলীর জন্ম হইয়াছিল । বিদ্যাপতি ছিলেন বিদগ্ধ কলাকুশলী সচেতন 
শিল্পী । পদরচনায় তিনি জয়দেবের "গীতগোবিন্দকে অনুসরণ করিরাছেন। 

তাহার পদাবলীতে মত্ত্যরসের সহিত অধ্যাম্মরসের (ভক্তিরসের ) মিশ্রণ দেখা 

ঘায়। বিদ্যাপতির “এই রাধ। জয়দেবের রাধার ন্যায় শরীরের ভাগ অধিক, 
হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি 
গাহিয়াছেন।” চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে বণিত রাধাকুষ্চলীলার ভাব- 
দৃষ্টি ও আস্বাদন বিদ্যাপতির পদাবলীতে না পাইবারই কথা, তথাপি ছুই একটি 
পদে চৈতন্যোত্তর যুগের কৃষ্ণলীলা-চিন্তার আভাস দেখ] যায়। 

কষ্দাস কবিরাজের শ্রচৈতন্তচরিতাম্বতে উল্লিখিত আছে যে শান্তিপুরে 
অদ্বৈত আচার্ধের গৃহে শ্রীচৈতন্তের “মহাভাব" উপস্থিত হইলে স্থকণ্ঠ মুকুন্দ 

ভাবের সদৃশ পদ গাহিয়াছিলেন_- 
“কি কহব রে সখি, আঙ্ুক আনন্দ ওর । 

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ ফ্া॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ ) 

১ দীনেশচন্ত্র সেন। 
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উক্ত পদটি বিদ্যাপতির রচন। বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । আবার, 
“হাহ। প্রাণ প্রিয়সখি কিন। হৈল মোরে । 

কাঙ্গ প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে ॥ গ্র॥ 

রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয্নাস্ত না পা 

ধাহা গেলে কান্ত পাঙ; তাহা উড়ি যা ॥৮ 

( চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ ) 

এই পদটি চণ্ডাদাসের নামে প্রচলিত আছে। এই 'বক্ম ছুই চারিটি 

জব। পদ দেখিয়। মনে হয় শ্রীচৈতন্তের পূর্বেই বাঙ্গালা দেশে আদি-রসাহ্মক 
ভক্তি-সম্বলিত পদ্রচন। আরস্ত হইয়াছে ।১ 

রূপ গোস্বামা বাঙ্গাল দেশে রামকেলি নগরে অবস্থানকালে "পদ্যাবলী” 
ংকলন করেন। ইহাতে বাঙ্গালী কবি বচিত রুষ্ণের ব্রজলীলাঘটিত ও 

দ্বৈতবাদী ভক্তি সংবলিত বহু প্রকার্ণ সংস্কৃত, শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে । চতুর্দাশ- 

পঞ্চদশ শতাব্দের কয়েকজন কবির নামও পাওয়| যায়। যেমন, জগদানন্দ বায়, 

কেশব ভট্টাচাধ্য, কেশব ছত্রী, গোবিন্দভট্ট, মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি । 

কৃষ্ণভক্তির আদর্শ অনুসারে পদগুলি যেন সংকলিত | 

গোবিন্দভট্রের এই গ্লোকটিতে শ্রীকুষ্ণের মুরলী ধ্বনির মোহিনী শক্তির কথা 

পাই। ভক্তির সুস্তর ব্যাখ্যাও ইহাতে দেখা যায়। রূপ গোস্বামী পরবর্তীকালে 
যে বৈষ্ণব-রসশাস্তগ্রস্ব লিখেন তাহা যেন এই সংকলনের আদর্শেই রচিত 

হইয়াছে । বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই ভ।ব অজ্ঞাত নয়। 

“সত্যং জল্পসি ছুঃসহা; খলগিরঃ সতাং কুলং নির্মলং 

সত্যং নিষরুণোহপায়ং সহচর: সত্যং স্থদূরে সরিৎ। 

তং সর্বং সখি বিন্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্ীয়তে 

চেদুম্মাদ-মুকুন্দ-মঞ্জুমুরলী-নিংম্বান-রাগোদ্গতিঃ ॥ 

_“সখী, তুমি যথার্থই বলিতেছ যে খলবাক্য দুঃসহ, ইহাও সত্য যে আমার 
কুল নিফলঙ্ক। ইহাও ঠিক এই সহচর নিঠুর এবং ইহাও যথার্থ ষে যমুনাতীর 

১ পুরীতে রথযাত্রার সম্মুখে নত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈত্গ্ত এই ধুয়া পদটি গাহিতেন। 

“মোই, সেইত পরাণনাথ পাইন । 

যাহ! লাগি মদন লছনে ঝুরি গে ॥" চৈ. চ. অধা ১৬ পরিচ্ছেদ 

তুঃশ৮ণরথবাত্রা আগে যবে করবেন নর্তন। 

তাহা! এই পদমাত্র করযে গান ॥ (চৈ. চ.) 
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সথদূর । তথাপি সখী, এ সকলই আমি তখনই ভুলিয়া যাই, খন মুকুন্দের মধুর 
মুরলী-নিঃস্ত উদ্দামরাগিনী আমার শ্রবণে প্রবেশ করে ।" 

সার্বভৌমের ভাই বিগ্াবাচম্পতি একটি “ভ্রমরদূত” কাবা লিখিয়ছিলেন। 
তিনি গৃহস্থাশ্রমে সনাতনের গুরু বা! আচাধ্য ছিলেন। বামকেলি নগরে 

থাকিয়া কবি চতুভূজ “হরিচরিত' কাব্য লিখিয়াছিলেন ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 

পরিব্রাজক শ্রাচৈতন্ত বৃন্দাবন যাইবার মানসে রামকেলি নগরে উপস্থিত 

হইলেন । পরবে সনাতন গোস্বামীর ইঙ্গিতে তখা হইতে প্রস্থান করিয়।৷ পরদ্নি 

“কানাইর নাটশাল।' গ্রামে উপস্থিত হইলেন । সেখানে তিনি শ্রীরুষের 

ব্রজলীল! চিত্রিত দেখিয়াছিলেন-_ 

প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানইর নাটশাল|। 

দেখিলা সকলে তাহা! কৃষ্ণচরিত লীল। ॥ 
চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ (২১) 

চৈতন্যদেবের অন্যাস গ্রহণের বহু পূর্ব হইতেই এখানে বৈষ্ঞবভক্তির 

প্রচলন ছিল এবং কুষ্চলীলার অভিনয় হইত বলিয়া মনে হয়। 

এইবার আমরা শ্রচৈতন্যের ধর্মমতে যে সব গ্রন্থ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে 

এবং যে সব মতবাদের দ্বারা তিনি অল্পবিস্তর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন 

তাহাদের কথ! আলোচনা করিতেছি । 

জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' প্রাক্চৈতন্য যুগের ধর্মমতে ও সাহিত্যে অভাবনীয় 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাসের 
ভক্তিরসাজ্মক কৃ্ণলীলার পদ আস্বাদ করিতেন । 

“বিষ্ভাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥”৮  চৈঃ চঃ ২1১০ 

আবার, জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। 
শ্রীকষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥ (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল) 

শ্রচৈতন্ত শেষ জীবনে বিমঙ্গলের কুষ্ণকর্ণামতের ভক্তিমূলক কবিতা 
আস্বাদ করিতেন । সন্ন্যাসজীবনে শ্রচৈতন্ দাক্ষিণাত্য হইতে '্রদ্ষসংহিত)' 

ও “কিষ্চকর্ণামৃত গ্রন্থ দুইথানি সঙ্ষে আনিয়াছিলেন। তবে বাঙ্গালাদেশে 

কষ্কর্ণাযৃত একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। শ্রাধরদাস সছুক্তিকণামৃত গ্রন্থে 

'কৃষ্ণকর্ণীমৃত” হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । শ্রীকুষ্চকর্ণীমৃতের কয়েকটি 
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শ্রোকে কৃষ্ণের মাধুর্যলীলার ভাব প্রকটিত হইয়াছে । এখানে রাধার উল্লেখ 

লক্ষণীয় । 

“তেজসেইস্ নমে। ধেন্গুপালিনে লোকপালিনে। 

রাধাপয়োধরো্সঙ্গশায়িনে শেষ-শায়িনে ॥৮ 1৭৬। শ্রীরুষ্ণকর্ণামৃত 

_এসেই তেজোরূপকে নমস্কার ধিনি ধের পালক, যিনি রাধার 

পয়োধবো তসঙ্গে শাসিত আছেন, যিনি শেষন।গের উপরে শায়িত |” 

“থানি তচ্চবিতাযুত।নি রসনালেহানি ধগ্যাম্মাণাং 

যে বা শৈশবচাপল-ব্যতিকর] রাধাববে|ধোন্বুখাঃ | 

যে ব| ভাবিতবেণুগীতগতয়ে। লীল-মুখান্তোরুহে 
ধ/র|ব|হিকয়া বহন্তহ্ৃদয়ে তাগ্যেব তান্তেৰ মে ॥” 

( ১০৬ শ্রাকঞ্চকর্ণামৃত; সহুক্তিকঃ ১৫৮৫ ) 

- “তোম।র যে সকল চবিতামূত (ধন্াত্মা ) সৌভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মাগণের 

রসনাদ্ব।র। লেহনষে।গা, বাধার অবরে।ধে (রাধাকে নানাভাবে অবরূদ্ধ করিতে) 

উন্মুখ তোমার যে সকল শৈশবচাপল্য-প্রস্থত চেষ্টা, যে সকল বা তোমার 
মুখপন্মে ভাধশবল বেণুগীত-গতি-সমূহের লীলা, সেই সকল ধারাবাহিকরূপে 
আমার হৃদয়ে বহিতে থাকুক ।৯ 

লীলাশুক খি্মঙ্গল ঠাকুর বৈষ্ণব দৃষ্টিতে রাধাকুষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন 
এবং দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার জয়গান করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত 
বৈষ্ণব ছিলেন। কবি ভাগবতোক্ত ভক্তিরসাপ্নুতা বাধা-রুষ্কপ্রেমলীল। বর্ণন। 
করিয়াছেন । কাব্যের মধ্যে সর্বত্র একট! অধ্যাত্ম-অন্কুরাগ ফুটিয় উঠিয়াছে। 

সার পঞ্চদশ শতাব্দে ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া নৃতন করিয়া কৃষ্ণভক্তির 

জোয়।র আসিল। ইহার প্রধান হোতা হইলেন মাধবেন্দ্র পুরী, তিনি ছিলেন 
'অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী কিন্তু কৃষ্ণরসে ভরপুর । তৎকালীন বঙ্গদেশের অনেকে 

তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যে্ঠ পরিকর 
অদ্বৈতধাদী অদ্বৈত আচাধ তাহার শিশ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং শেষ জীবনে 
চৈতন্যের ভক্তিবাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীচৈতন্তও মাধবেন্ত্র পুরীকে গুরুবৎ মান্য 
করিতেন এবং পুরীতে দিব্যোম্বাদ অবস্থায় মাধবেন্দ্ররচিত "অয়ি দীনদয়ার্র 
নাথ হে” গ্লোকটি পাঠ করিতেন । মাধবেন্দ্র অত্বৈতবাদী হইতে পারেন কিন্তু 

১ ডঃ শ(শতৃষণ দাশগুপ্ত কত অনুবাদ । 
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তিনি ভাগবতের আদিরসাজ্মক ভক্তি অনুসরণ করিতেন। কথিত আছে 
অবধৃত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিরাছিলেন এবং তাহার 

শিঙ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাপ্ুর ঈশ্বরপুরী ছিলেন 

মাধবেন্দ্রপুরীর সর্বপ্রধান শিশ্য ; তিনি গুরুর ভাব সবচেয়ে বেশী পাইয়াছিলেন। 

প্রীধরত্যামী অদ্বৈতপস্থী হইয়াও ভক্তিমার্গের সাধনা করিতেন। তিনি 

ভাগবতের টীকায় অদ্বৈতবাদের সহিত ভাগবতের আবেগমূলক ভক্তিবাদের 
সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিকে তাহারা অধৈতজ্ঞানের 

পরিপন্থী বলিয়৷ মনে করিতেন না। সাবভৌম ভট্টাচার্য মায়াবাদী ছিলেন, 

শেষ জীবনে শ্রচৈতন্তের প্রভাবে দ্বৈতবাদী ভক্তিধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

প্রীচৈতন্তও “দশনামী' সম্প্রদার়ভূক্ত কাটোয়'র কেশব ভারতীর নিকট 

সন্গাসদীক্ষ। লইয়াছিলেন অখচ তিনি নিজে ভক্তিধর্মের প্রবক্তা ছিলেন । 

শ্রচৈতন্যের পূর্ব হইতেই নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া তৎসন্িহিত অঞ্চলে একটি 

ক্ষ্র বৈষ্ণব সমাজ গড়িয়! উঠিরাছিল। হানাতন গোস্বামীর নেতৃত্বে রামকেলি 
অঞ্চলেও কৃষ্ণভক্তির প্রসার দেখা যায়। কিন্তু সেকালের বিদ্বংসমাজ 

মীমাংসাস্থ্তি, নবান্তায় ও অদ্বৈততত্বের আলোচনায় উত্সাহ বোধ করিতেন। 

বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিভাবকে স্থনজরে দেখিতেন না । শ্রীচেতন্যের আবিঠাবের 

পূর্বে বাঙ্গালাদেশে জনসাধারণের ধর্মকর্মের একটি চিত্র বৃন্দাবনদাস 

“চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি ছুঃখ করিয়া বলিয়াছেন__ 
ণ্ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে । 

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 

দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন। 
পুতলি করয়ে কেহ দিয়! বহু ধন॥ 

বাশুলী পূজয়ে কেহো৷ নান! উপহারে । 

মগ্ধ মাংস দিয়া কেহো ক্ষ পূজা করে । 

অতি বড় সুকৃতি যে ম্ানের সময় । 

গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় |” ( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

ইহাদের মাঝখানে একদল ভক্ত-বৈষ্ণবৰ আপনাদের অন্তিত্ব টিকাইয়া 
রাখিয়াছিল। প্রাক্চৈতন্যযুগে গীত-গোবিন্দ” ভাগবত, ভগবদূগীতা ও শ্রীধর- 
স্বামীর ভাগবতাদির ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা ভক্তজনের হৃদয়ে আশার সঞ্চার 
করিয়াছিল এবং ভক্কিবাদ ধীরে ধীরে বলসঞ্চ় করিতেছিল। শ্রাচৈতন্যের 
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আবিভাবে সেই ভক্তিবাদ সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। রামকেলি নগরের 

প্রেষভক্তিরস আসিয়। শ্রচৈতন্ের প্রবতিত প্রেমভক্তির ধারার সহিত মিলিত 

হইয়া গৌড়ীয় বৈষবধর্ম সম্পূর্ণ হইল। 
আমর! ইতিপূর্বে প্রাকচৈতন্যযুগে বাঙ্গালা দেশের বৈষব-ধর্মের অবস্থা 

সাধারণভাবে আলোচন। করিয়াছি এবং খধাহার! শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের 

ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়াছিলেন সেই সব মহাজনদের কথাও সংক্ষেপে আলোচনা 

করিরাছি। শ্রীচৈতন্তের পূর্বেও বাঙ্গালাদেশে ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল এবং 

ভক্ত-বৈষ্ণবের৪ অভাব ছিলনা । আ্রীচেতন্ত তাহার প্রেমভক্তিরসাপ্ুত 

লোকোঞ্ুর পিব্য জীবনের প্রভাবে সেই পূর্ব-প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের নবন্ূপ 

প্রদান করিলেন। শ্রীচৈতন্ত নিজে বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই । বৈষ্ণবদের 

শিক্ষ/র জন্য “িক্ষার্টক' নামে সংস্কৃত ভাষায় আটটি শ্লোক লিখিয়া যাঁন। 

হোসেন সাহের চাকুরী ছাড়ি! রূপ ও সনাতন তাহার শরণাগত হইলে তিনি 

তাহাদের কিছু উপদেশ দিয়া যান। প্রবোধানন্দ সরম্বতী ও সার্বভৌম 

ভট্টাচাযোর সহিত বিচারে গ্রীচৈতন্ত অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন করেন এবং 
স্বীয় মত স্থাপন করেন। রায় রামানন্দের সহিত প্রেমভক্তিতত্ব আলোচনা 

করেন। তাহার রচিত কোন দার্শনিক গ্রন্থ পাওয়। যায় নাই । মহাপুরুষদের 

জীবনই তাহাদের বাণী, ইহ। শত শত গ্রন্থ অপেক্ষা মূল্যবান্। শ্রীচৈতন্য 
অ।পন জীবনের দ্বারাই তাহার প্রেমধম প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তাহার 

অন্তরে যে ভাবের উদর হইত, তাহাই তাহার দেহে, বাক্যে, আচরণে 

প্রকাশ পাইত। জনগণ পপ্রেমমুগ্ধচিত্ে তাহাই দর্শন করিত। শত শত 
গ্রন্থের দ্বার। তাহ। সম্ভব হইত কিনা! বলা যায় না। ভক্ত ও শিশ্যগণ শ্রীচৈতন্তের 

দিবা জীবন দেখিয়া তাহার ধর্মের দর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন | রূপ- 
সনাতন-জীব গোন্বামী বৈষ্ণব বসশাস্্ব ও দর্শন রচনা কবিয়াছেন। সংস্কত 

ও বাঙ্গাল|য় রচিত 'চৈতন্য চরিত গ্রন্থাদিতে তাহার ধর্ম ও দর্শন বিধিত আছে। 

ভক্ত-কবি বাধাকষ্ণপ্রেমলীলা ও গৌরলীলা গান করিলেন। এই সকল 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদবলীতে ও শ্রীচৈতন্ত-প্রবন্তিত বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব রসতত্ব 

প্রকাশিত হইয়ছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়। যায় জীব 

গোন্বামীর “ষট্ সন্দর্ভ' নানক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থে । অষ্টাদশ শতাবে 

বলদেব বিষ্ভাভূষণ ভাগবতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া “বেদান্তস্থত্রের' 

( ত্রন্মস্থত্রের ) “গোবিন্দভাষ্য' রচন। করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
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এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্মমতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন । 
ষোড়শ শতাঝের শেষে বা সপ্তদশ শতাবের প্রথম পাদে কষ্দাস কবিরাজ 

বাঙ্গালা ভাষায় 'ভ্রীচৈতন্চরিতামৃত' রচনা! করির! বাঙ্গালার বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র 

৪ ধর্মমতকে নিদিষ্ট রূপ দিলেন। কুষ্খদাস বুন্বাবনের গোম্বামীদের নিকট 

শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত বৈষ্ণবমতও তাহার 

অজ্ঞাত ছিল না| বুন্দাবনবাঁসী বৈষ্ণব আচার্য পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
“চৈতন্তচরিতামুতের' সংস্কৃত ভাষার টাক! লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থটি বৃন্দাবনের 

খৈর্ঝব সমাজের তৎকালীন নেতা! জীব গোস্বামীর অন্তমোদন লাভ করিয়াছিল ॥ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থটি ভাগবত, গীতা প্রভৃতি শাস্তরগ্স্থের গ্যায় অন্যতম 

আকর গ্রস্থরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে । 
সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী-_এই তিনজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত গড়িয়া 

তুলিয়াছেন। সনাতন ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রূপ গোস্বামী ভক্তিতত্ব 
ও রসশাস্ব গপ্রণয়ণ করিয়াছেন এবং জীব গোম্বামী “ষট্সন্দর্ভ রচনা করিয়া 
চৈতন্ত-প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি গড়িয়া! তুলিয়াছেন। গৌড়ীয় 
বৈষবদের মতে ভাগবতই বেদান্তস্তত্রের প্ররুষ্টতম ব্যাখ্যা । ভাগবতকে 

বৈষ্ণব ধর্মের উপনিষদ বলিয়া মনে করা হয়। ভাগবতের গ্লে৫ক অবলম্বন 
করিয়াই গৌনীয় বৈষ্ঞব ধর্ম ও দর্শনের আরম্ভ-_ 

“বদন্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজংজ্ঞানমদ্নম্। 

ব্রন্মেতি পরমা্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ শ্রীভাগবত ১।২।১১ 

_ঘাহা অদ্য জ্ঞান, তাহাকেই তনজ্ঞানীর! (পরম) তত্ব বলিয়াছেন; 
সেই অদ্বয় জ্ঞানততৃই ব্রহ্ম, পরমাজ্মা! ও ভগবান্ নামে কল্পিত হইয়৷ থাকেন? । 
অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম বা! বৃহদ্বস্ত যোগীর নিকট তিনিই পরমাম্মা, 

মার ভক্তের নিকট তিনি ভগবান্। 
“ব্রহ্ম আম্মা ভগবান অন্বাদ তিন। 

অঙ্গপ্রভা অংশ ম্বরূপ তিন বিধেয় চিন” ॥ ( চৈঃ চঃ আদি ১ম পরিচ্ছেদ ) 
এখানে অন্ধয় জ্ঞানকে সগুণ দ্বৈত জ্ঞান হিসাবে জীবগোম্বামী গ্রহণ 

করিয়াছেন। ব্রন্ষের ত্রিবিধ শক্তি__ স্বরূপ শক্তি বা পরা! শক্তি, তিটস্থা শক্তি 

বা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি বা মায্নাশক্তি। এই ম্বরূপশক্তি ও ব্রহ্ম 

এক, অবিচ্ছ্্চ ও অভিন্ন। ন্বরূপশক্তিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা 

হইয়াছে । সন্ধিনী শক্তি (ক্রদ্ধের সদংশের অঙ্গীভূত ), সংবিংশক্কি_ ত্রন্মের 
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জ্ঞানন্বরূপা, এবং হলাদিনী শক্তি_ত্রদপ্ষের আনন্দময় শক্তি, ইহাদের 

মধ্যে 'হলাদিনী শক্তি অন্য ঢুইটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইখানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

ধর্মের বিশেষত্ব | শ্রুষ্ণকে ব্রন্গ এবং শ্রীরাধাকে তাহার হলাদিনী শক্তি বল! 

হইয়াছে । কবিরাজ গোস্ব/ম1ও সেই কখাই বলির়[ছেন-_ 

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ | 

অতএব ্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী | 

চিদংশে সপ্ধিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম । 

আনন্দ চিম্মর় রস প্রেমের আখ্যান ॥ 

প্রেমের পরম রম “মহাভাব' জানি । 

সেই “মহাভাবরূপা" রাধাঠকুরাণী ॥ 

( চৈঃ চ) আদি ওর্থ পরিচ্ছেদ 

গৌড়ীয় বৈষ্বের মতে ভগবান্ শ্রারুষ্ণ সম্চিণানন্দবিগ্রহ, অপ্রারুত দেহব|রী, 
জীব হইতেছে ব্রঙ্গের তটস্থা জীবশক্তির অঙ্গীভূত, সেইজন্য জীব 
ভগবানের অংশ, তাহা সত্য বটে। কিন্তু শক্তিরও একটা ম্বাতস্থ্য ও পৃথক্ 
সত্ব আছে । এই ভগবান্ ও ভাবশক্তির (জীবের ) সম্পর্কটি কতকটা ূর্ধ্য ও 
্য্যকিরণের মত। অর্থাৎ ভেদও আছে বটে,-নাইও বটে, সেই সম্পর্কাট 

অচিন্ত্য”- চিন্তার অতাঁত। এই মতই গোঁড়ীয় বৈষ্বদর্শনের “অমিন্ত্য- 
ভেদ[ভেদবাদ' | অবস্ত তাই বলিয়া জীব কখনও ব্রদ্ধের সমতুল্য নহে; ব্রন্ষের 

সঙ্গে তাহার “সেব্য-সেবক' সম্পর্ক | 

রুষ্দাস কবিরাজ তাহার শ্রীচৈতন্ত-চরিতামতে এই তত্বটি শ্রীচৈতন্ত ও 

সনাতন গোস্বামীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া প্রকাঁশ করিয়াছেন। সনাতন 
গোস্বামীকে উপদেশ দিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন-_ 

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 

কৃষ্ের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 

স্্যাংশ কিরণ যেন অগ্রি জালাচয়। 

ত্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥” 

( চৈঃ চঃ মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ? 
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বহিমু্খ জীব কৃষ্ণকে বিস্বৃত হইয়া যখন মায়ার অধীন হয়, তখনই সে 
ত্রিতাপ জালায় দগ্ধ হয়। 

শ্রীচৈতন্ত শংকর আচাধ্যকৃত বেদাস্তন্থত্রের ব্যাখ্যা স্বীকার কৰেন নাই। 
অদ্বৈতবাদী শংকর জীব ও ব্রন্ষের অভিন্নতা ও মায়াবাদ প্রচার করেন। 

প্রচৈতন্তের মতে বেদান্তন্ত্রের সহজ ও স্বম্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করিয়া শংকরাচাধ্য 
গৌণ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন । ব্যাসদেবের বেদান্তস্ত্রের অর্থ তো ব্বপ্রকাশ ৷ 

অছৈতবাদী পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও কাশীর পণ্ডিত মায়াবাদী 

প্রবোধানন্দ সরম্বতীর সহিত শান্ত্রবিচারে শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া 
দ্বৈতবাদী দর্শন প্রচার করেন । সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য বেদান্তস্থত্রের যে টীকা- 

ভান্ত করিয়াছেন তাহার উত্তরে শ্রচৈতন্য বলেন, 

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল। 
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ে বিকল ॥ 

স্ত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিরা । 

ভাষ্য কহ তুমি স্তরের অর্থ আচ্ছাদিয়! ॥ 

স্ত্রের মুখ্য অর্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান। 
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥ 

( চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
শ্রচেতন্তের মতে ব্রহ্ম শব্দে বৃহদবস্ত বা ভগবানকেই বোঝায় । তিনি 

(ব্রক্ম ) অচিন্ত্যশক্তির অধিকারী, স্বয্নং অবিকৃত থাকিয়া জগদরূপে পরিণত 

হন। জড়রূপ৷ প্রকৃতি কখনও নিখিল বিশ্বের কারণ হইতে পারে না। 
ভগবানই যখন জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন তখন জগৎ মিথ্যা হইতে পারে ন। 

বটে তবে জগৎ নশ্বর । জীব মারার অধীন বটে, কিন্তু মায়া! বলিতে বুঝায় 
“দেহে আত্মবুদ্ধি”। ভগবান্ সবিশেষ ও সগুণ, তিনি নিগুণ ও নিবিশেষ 
হইতে পারেন না। | 

ব্রক্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রন্মেতে জীবয় 

সেই ব্রদ্ধে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 
ব্রন্ম শব্দে কহে পূর্ণ হ্বয়ং ভগবান্। 
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ (চৈ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 

ষড়েম্বধ্য পুর্ণানন্দ বিগ্রহ ধাহার | 

হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ (টচঃ চঃ মধ্য ৬ পরিচ্ছেদ) 
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প্রীচৈতন্যের এই অভিমতকে পরিণামবাদ' বলিতে পারি। ব্যাসদেব 

বেদান্তস্থত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । ভগবান্ হ্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও 
অচিন্ত্যশক্তির বলে জগদ্রূপে পরিণত হন, যেমন প্রাক্কত বস্ত চিন্তামণি নানা 
রত্ব প্রসব করিয়াও স্বরূপত অবিরূত খাকে । শংকরের মতে ব্যাসদেব 

বেদান্তস্থত্রে “বিবর্তবাদ" স্থাপন করিয়াছেন। জীব ও জগৎ যে সত্যরূপে 
প্রতীয়মান হয়, তাহা মায়া-কল্পিত। নদীতে আবর্ত, তবঙ্গ প্রভৃতি যাহা 
দেখিতে পাই তা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তেমনি ব্রহ্মই আমাদের 

নিকট জীব ও জগদ্রূপে প্রতীয়মান হন । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ব “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।” কবিরাজ 

গোস্বামী বলেন, _ 

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ব। 
পূর্জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥” ( চৈঃ চঃ ১২) 

মালাধর বস্থ ভাগবতের অনুবাদ তাহার ক্রীকৃষ্*-বিজয়ে' বলিয়াছেন 
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ॥ তিনি সকলের আদি অথচ স্বয়ং অনাদি, 

তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু, শ্রুতির “রসো বৈ সঃ ॥ তিনিই বিশ্বের কারণ 
এবং মায়াধীশ । ভগবান্ অদ্ধয় জ্ঞানতত্ব হইয়াও কিশোরশেখর অখিল 
কল্যানগুণের আকর । শ্রচৈতন্যের কৃষ্ণ মানবরূপী ভগবান্। মানুষের মতই 
লীল! করিয়। থাকেন । 

চৈতন্তদেব সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন-_ 

“কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা 
নর বপু তাহার স্বরূপ, 

গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর 
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 

(চৈঃ চঃ মধ্যলীল। ২১ পরিচ্ছেদ ২২১) 
শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, অবতার নহেন। অন্থরাদিদ্বারা ত্রিলোক উংগীড়িত 

ইইলে “অবতারের' প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ত্রজে প্রকটিত হইয়াছেন নিজের 

লীলারস আম্বাদনের জন্য, কংসবধাদি তাহার মুখ্য কাজ নহে। এই সব কাজ 

তিনি তাহাত্ব কলা “অংশের' দ্বারাই করাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি 
ক্সোকে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে । 

নৃতবাক্যম্---( ১1৩।২৮ শ্ভাগবত 
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এতে চাংশকলাঃ পুংস: রুষত্ত ভগবান স্বয়ম্। 

ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং সুড়য়স্তি যুগে যুগে। 
_-ডিক্ত বা অন্ুক্ত অবতারসকল পুরুষাবতারের অংশ বা বিভৃতি, কিন্ত 

বিংশতমাবতারে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। উক্ত অবতারসকল যুগে 

যুগে অন্থুরগণ কর্তৃক উপদ্রত লোকসকলকে স্থখী করিয়! থাকেন ॥ 

“অবতার সব পুরুষের কল! অংশ । 

কুষণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব অবতংশ ॥৮ (টৈঃ চঃ আদি ২ পরিচ্ছেদ) 

“কিশোরম্বরূপ কুষণ শ্বয়ং অবতারী । 
ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি ॥” 

(চৈঃ চঃ আদি ২য় পরিচ্ছেদ ) 

ব্রন্ম-সংহিতা"য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে-_ 
“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ | 

অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥৮ ৫1১ শ্ল্ষসংহিত। 

(চৈঃ চঃ আদি ২য় পর্িিচ্ছেদে উদ্ধৃত ) 

--"সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরুষ্ণই পরমেশ্বর । তিনি সকলের গ্মাি, তাহার 
আদি নাই। তিনি সকল কারণের কারণ ।, 

ব্রজেন্দ্রকুমার কৃষ্ণ গোলোকে ও বুন্দাবনে নিত্যকাল বিহার করিয়া 

থাকেন ।__ 

“পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার | 
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥” (টচঃ চঃ আদি ৩য় পরিচ্ছেদ) 

শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্্য যেমন সীমাহীন, তীহার মাধূর্যও তেমনি অনন্ত। 
প্রাকৃচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধ্যলীলা ও মাধুর্্যলীলা উভয়ই 
বর্ণনা করিয়াছেন। মালাধর বন্থ্ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে' এশ্বর্ধ্যলীলাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। 
শ্রীচৈতন্য মধুর ভাবের উপাসক ছিলেন। তাহার আদর্শে চৈতন্যোত্তর যুগের 
বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীরুষ্ণের মাধুর্যলীলার কথাই পাই। শ্রীরুষ্ণের ব্রজলীলার 

এশ্বধ্যলীলার প্রকাশ আছে । যেমন, পৃতনা-বধ, গোবর্ধন-ধারণ, কালিয়দমন 

ইত্যাদি। কিন্ত তাহ! একান্ত গৌণ এবং মাধুর্ধ্যলীলার পরিপুষ্টির জন্যই তাহা! 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । কবিরাজ গোস্বামী '্ীচৈতন্তচরিতাম্বতে' বলিয়াছেন,_ 

“এ যে তোমার অনন্ত বৈভবাম্বত-সিন্ধু। 

মোর বাগমনোগম্য নহে একবিন্ধু ॥ (চৈঃচঃ মধ্য ২১ পরিচ্ছেদ) 
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কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্্যলীলার তো সীমা নাই__- 
“অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ তার মধুরিমা | 

ভ্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীম! ॥ 
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ) 

প্রীচৈতন্য সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন”. 
কষের মধুর রূপ শুন সনাতন । 

যে রূপের এক কন ডুবায় সব ত্রিস্থবন 

সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ) 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধু্্যে সর্ব প্রাণীকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই তাহার 

নাম কৃষ্ণ । 
বিস্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ধলীলারই জয়গান করিয়াছেন__ 

“মধুরং মধুরং বপুরশ্ত বিভো__ 
ধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। 

মধুগন্ধি মৃছুশ্মিতমেতদহো, 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ (বিবমঙ্গলকৃত শ্রীকুষ্চকর্ণাম্বত ৯২) 

_ মধুর-_মধুর চেয়েও মধুর কৃষেের দেহ। মধুর__ষধুর চেয়েও মধুর তাহার 
আনন (মুখ )। মধুর সৌরভ সেই দেহে; মধুর হাসি সেই মুখে-_আহা ! 
মধুর স্বমধূর । অতিন্থমধুর-_-সবাপেক্ষ। স্বমধুর । 

শ্রীচৈতন্য বলিলেন_ জ্ঞান, কর্ম ও যোগের পথ পরিত্যাগ করিরা ভক্তি দিয়া 
এই কৃষ্ণের ভজনা করিতে হইবে । 

এছে শাস্ত্র কহে, কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি। 
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তারে ভজি ॥ 

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ ২২০) 
মুক্ত পুরুষ আত্মারাম মুনিগণও “অহৈতুকী' ভক্তির আশ্রয় করেন। তিনি 

আরও বলেন মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ বিস্মরণ ঘটিয়াছে, শ্রীরুষ্ণ জীবের প্রতি 
কুপাপরবশ হইয়া গুরুরূপে শাস্ত্র্ূপে ও অন্তর্ধামী রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন । 

শ্রকষে অহৈতৃকী ভক্তি বা! প্রেমই পরমপুরুতার্থ ।১ গৌড়ীয় বৈষ্বগণ মুক্তি 
চাছেন না তাহারা চাহেন কৃষ্ণ-প্রেম। মুক্তিকে তাহারা তুচ্ছ বলিয়া ভাবেন । 

১ “পুরুযার্ধশিরোমণি প্রেম মহাষল। চৈ. চ. মধ্য (২1১৯) 



এমএ পপ 
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তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছ৷ কৈতব প্রধান । 

যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥” 

( চৈঃচঃ আদিলালা ১ম পরিচ্ছেদ ১1১) 

“সষ্টি সারপ্য আর সামীপ্য সালোক্য । 

সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রক্ম-এঁক্য ॥” 

( চৈঃচঃ আদি ৩য় পরিচ্ছেদ ) 

ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি ও নিত্যকালের জন্য তাহার সেবন ইহাই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবের মুক্তি ।৯ 

শ্লীচৈতন্তের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্বের অসন্ভাব ছিল না, কৃষ্াশ্রয়ী 
ভক্তিমূলক বৈষবধর্মও প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতত্য ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া 
পূর্বাগত এই বৈষ্ঞবধর্মের নবরূপ দান করিলেন। বৈষ্ণবধর্মের অপরাপর 
শাখার মত শ্রীচৈতন্ত স্বাধীনভাবে আর একটি শাখার সৃষ্টি করিলেন। এই 
নব বৈষ্ঞবর্মে কি কি বস্ত আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে বল! শক্ত।২ শ্রীচৈতত্য 

বলিতেন, জগতের পিতা কৃষ্ণ, সব জীব তাহার পুত্র, অংশাধিকারী । 

তিনি বলিতেন সব মানুষ সমান, যেহেতু সকলের হৃদয়েই কুষ্ণ অধিষ্টিত। 
তিনি সকল মানুষের আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকার করিতেন। তাই ব্রাক্ষণ 
শূত্র, হিন্দুঃ মুলমান এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল ভালবাসার বদ্ধনে ৷ মানুষকে 
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন । শ্রীচেতন্যের ভগবান্ ছিলেন নররূপী শ্রীরুষ্ণ 
তাই তাহার মনুয্য-প্রীতি একান্ত শ্বাভাবিক। 

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোন্তম নরলীলা 

নরবপু তাহার ্বরূপ। 
গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর 

নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 
( চৈঃচঃ মধ্যে ২১ পরিচ্ছেদ ২২১ ) 

১ দারিদ্রানাশ ভবশক্ষয় প্রেমের ফল নয়। 

ভোগ প্রেমসৃখ মৃখ্য প্রয়োজন হয় ॥ (চৈ, চ. মধ্য ) ২০শ পরিচ্ছেদ ২।২০) 

২ “হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীভা”--এই হইল গোড়ীয় বৈষ্ণবের পুজ্যতম বস্ত। 

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণগেবা, ভাগবত, নাম । 

ব্রঞ্জে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান | (চৈ. চ, মধ্য ২৪ পরিচ্ছেদ ২২৪) 



১১৮ বৈষণব-পদাঁবলী সাহিত্যের গশ্চাৎপট ও উত্স 

সকল মানুষই তাহার দেহাকৃতি ও ন্িষ্ভক্তিভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হইত । 

«প্রকাণ্ড শরীর শ্তদ্ধ কাঞ্চন বরণ। 

আজান্ুলদ্বিত ভুজ কমল নয়ন ॥ 

(চৈঃচঃ মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ ২১৭ ) 

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্ে চায়। 

করিয়। কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ (চৈঃচঃ ১৩) 

ভক্তদের লইয়। শ্রীচৈতন্যের কৃত্য (সাধনা ) ছিল ভগবখনাম-মালিক। 

পদকীর্তন ৷ নবদ্বীপে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সারারাত্রি ধরিয়া হরিনাম করিতেন । 

নবদ্ীপের পথে পথে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিতেন । শান্তিপুরে অদ্বৈত 

আচাধ্যের গৃহে ও পুরীতে নামকীর্তন করিতেন। এবং কখনও বা ধুয়া পদ 
গাহিতেন। তিনি বলিতেন, মনে ভালোমন্দ কোন মতলব, ইহলোক- 

পরলোকের কোন স্বার্থ ন৷ রাখিয়া হরিনাম কর | তাহা! হইলে কৃষ্ণ তোমাদের 

উদ্ধার করিবেন। নীলাচল-জীবনের শেষ আঠাবে। বছর তাহার দিব্যোন্মাদ 

অবস্থায় কারটিয়াছিল। সেই সমর জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান শুনির। 
কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন। বার রাম|নন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকের গানগুলিও 

কাহার ভাল লাগিত । 

“চণ্ডীদাস বিছ্যা(পতি রায়ের নাটকগীতি 
কর্ণাম্বৃত শ্রগীত-গোবিন্দ । 

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 

গার শুনে পরম আনন্দ ॥” 

( চৈঃচঃ মধ্যলীল। ২য় পরিচ্ছেদ ) 

এই দেখিয়। তাহার ভক্তগণ পদাবলী রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং 
গানে ও পদাবলীতে আধ্যাত্মিক মূল্য আরোপিত হইল। এই সঙ্গীতের মধ্য 

দিয়াই তিনি বাঙ্গাল! সাহিতাকে প্রেরণা দিয়াছিলেন। 

প্রীঁচতন্তের রচিত কোন ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। বৈষ্বদের শিক্ষার 

জন্য সংস্কতে শিক্ষার্টক' নামে আটটি প্লোক শ্রীচৈতন্ত লিখিয়াছিলেন। 

তিনি টৈফবীয় আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত বলিতেন, “ভক্তি, 
মুক্তি, নির্বাণ, আমি কিছুই চাহি না, চাহি শুধু তোমাকে (ভগবানকে ), তা 
তুমি আমাকে যে অবস্থাতেই রাখ না কেন।” এই পরম ভাবটি অন্তরঙ্গজনের 
কাছে স্পষ্ট হইয়৷ উঠিয়াছিল। 



রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর প্রাচীন যুগ ১১৯ 

“নং ধনং ন জনং ন স্ুন্রীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষার্টক )৯ 
-“হে জগতের ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না--না ধন না 

জন না ্বন্দরী নারী বা কবিতা রচনার প্রতিভ। । আমার জন্মে জন্মে ঈশ্বরের 

প্রতি নিষফষাম ভক্তি থাকুক ॥' 

শ্রীচৈতন্যের অধ্যাত্ম-সাধনা কেমন ছিল তাহা! তাহার আচার-আচরণ ও 
দিব্যজীবন হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। 

অধ্যাম্্ভাবনায় শ্রীচৈতন্ত ছিলেন অন্থরাগের পথের (রাগমার্গের) পথিক। 

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের যে নিত্যসন্বদ্ধ, সেই প্রেমের আকর্ষণ দুনিবার । সেই প্রেম 

চিত্তে জাগরুক রাখাই পরম সাধনা । এই প্রেমভক্তির ধারা তিনি তাহার গুরু 

ঈশ্বরপুরী ও গুরুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট পাইয়াছিলেন। মাধবেন্দরপুরী 
জীবনের শেষ সময়ে ঈশ্বরপ্রেমের যে অনির্বচনীয় অনুভূতি  পাইয়াছিলেন, 
শ্রচৈতন্য একাদিক্রমে জীবনের শেষ আঠারো বছর ধরিয়। প্সেই অনুভূতিতে 
আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন । মানুষের দেহে-মনে ঈশ্বর-প্রেমের বাকুলতার এমন 
অপূর্ব প্রকাশ ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই শুনে নাই, পড়ে নাই $২ মাধবেন্দ্রপুরী 
স্বরচিত গোপীবিরহের একটি শ্লোক গাহিতে গাহিতে শেষ- নিঃশ্বাস ত্যাগ 

করেন। শ্লোকটি কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচেতন্যচরিতাম্ৃত গ্রন্থে উল্লিখিত 

হইয়াছে। 

“তথাহি পদ্ভাবল্যাং শ্রীমাধবেন্দ্রবাক্যম্”__ 

“অগ্ি দীনদয়ার্র নাথ হে 

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হাদরং ত্্দলোককাতরং 

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহুম্॥৮৩ (পগ্যাবলী ৩৩৪ ) 
শ্রীচৈতন্তের বৈষ্ণবধর্মে নন্দের নন্দন শ্রকৃষ্কই পরম দেবতা, “নন্দের নন্দন 

কষ মোর প্রাণনাথ”। শ্রীকুষ্ণকে একান্ত আপনার জন ভাবিয়া অকৈতব 

প্রেমভক্তি নিবেদন করিতে হইবে । মাতা বা পিতা যেমন তাহার সন্তানকে 

১ রি শিক্ষাঙ্গোক (৪র্থ), পদ্যাবলী ১৫, চৈ, চ. অস্ভ্যলীল! বিংশ পরিচ্ছেদে 

দ্ংত। 

২ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস--ডঃ'সৃকৃমার সেন। প্র, খণ্ড পৃরার্, পৃঃ ২৮৬ 
ও পন্যাবঙ্সী ৩৩৪, চৈ, চ. অভ্ত্যলীল! ৮ম পরিচ্ছেদে উদ্ধংত। 



১২০. বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ভালবাসে, সখা যেমন সথাকে ভালবাসে, স্ত্রী যেমন ম্বামীকে ভালবাসে, 
প্রণয়িনী যেমন প্রণয়ীকে ভালবাসে, সেইভাবে শ্রীকষণে পরিশুদ্ধ প্রেম অর্পণ 

করিতে হইবে। কুষ্প্রেম' আন্বাদ করাই জীবের পরম! গতি এবং চরম 
প্রাপ্তি । শ্রীচৈতন্তের ধর্মে শু বৈরাগ্য-চর্চার স্থান নাই । মানবের সংসারযাত্র 

হইতে তাহার ধর্ম বিচ্যুত নহে। সংসারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়াই 
পরম প্রাপ্তি ঘটবে । এই অহেতুকী ভক্তি অকৈতব প্রেমের আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবতে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ব্রজবাসীর! যেভাবে শ্রীরুষ্ণের সেবা! করিতেন, সেইভাবে 

পরমপ্রিয় শ্রীকষ্জের ভজন। করিতে হইবে ।১ 
কুষ্কস্থখৈকতাপধ্যই ছিল ব্রজবাসীর প্রেঘ। শ্রীচৈতন্য ছিলেন মধুরভাবের 

উপাসক+ তাই তিনি ব্রজন্ুন্দরীদের ভাব অবলম্বন করিয়া প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের 

ভজন! করিতেন । শ্রীচৈতন্তের সধন! কান্তাভাবের সাধনা, তিনি ছিলেন 

রাধাভাবে ভাবিত, “রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিত” অর্থাৎ বাধার অন্থরাগের 

আহন্ুগত্যময়ী প্রেমসাধনা। 
চৈতন্োত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীচৈতন্য তাহার কুষ্ণবিরহ, 

দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি লইয়া শ্রীরাধার অনুরূপ ভাবেই চিত্রিত হইতে লাগিলেন 
এবং শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীচৈতন্ের ভাবে চিত্রিত হইতে লাগিলেন। তাহার 

হ্যায় লোকোন্তর ভক্তের পক্ষে রাধার ভাব অবলম্বন কর! সম্ভব, কিন্তু সাধারণ 

ভক্তের গোগীভাবের অনুগত প্রেমসাধনা । গোপীর কুষ্কপ্রেম সহজসিদ্ধ, জীবের 

(সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের) সাধ্য বস্ক । শ্রীাচৈতন্য ছিলেন পরকীয়া প্রেমের সাধক । 

রাধা চন্ত্রাবলী প্রভৃতি গোপীবুন্দ অপরের বিবাহিতা পত্রী, তাই রুষ্ণের 
পরকীয়া । কিন্তু বৈষ্ণবদের এই পরকীয়াতব দার্শনিক । এই রাধারুষ্খলীল৷ 
লৌকিক নহে অগ্রাকৃত। 

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর শ্রাচৈতন্তের সাধনায় ঈষৎ পরিবর্তন আসে । রায় 
রামানন্দের সহিত “সাধা-সাধনতত্ব' লইয়া আলোচনা হয়ং। রামানন্দ আগে 

হইতে সথী-সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রেম-সাধনার ধারা পুর্ব 

১ র্াগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন। 
লেই জন পায় ব্রজে ব্রজেজনন্দন। 

ব্রজলৌকের কোন ভাব লঞা যেই জে । 
ভাব-যোগা দেহ পাঞা কষে পায় ব্রজে। »-চৈ, চ, ২।৮ম পরিচ্ছেদ 

ই. চৈ, চ, মধ্যলীল। ৮ম পরিচ্ছেদ । 
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হইতেই প্রচলিত ছিল। রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, ন্বধর্মাচরণে 
বিষুভক্তি' শ্রীকৃষে সর্বকর্ম-সমপর্ণ”, ন্যধর্মত্যাগ-পূর্বক ভগবানের আরাধনা, 
তৎপর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই অেষ্ঠ সাধ্য, পরে “ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধ্য । তংপরে বায় 

বলিলেন “প্রেম্ভক্তিই শেষ্টসাধ্যবস্ত' ৷ শ্রীচৈতন্য বলিলেন-_ 

“এহো হর আগে কর আর” । তারপর রামানন্দ একে একে দান্যপ্রেম 

ও বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেমের ব্রমিক উৎকর্ষ স্থাপন করিলেন। ব্রজ- 

গোগীগণ শ্রীরুষ্ণকে '“কান্তভাবে, ভজনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে আবার 

রাধার প্রেম শ্রেষ্ট । 

“ইহার মধ্যে বাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি 1” ( চৈঃচঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ) । 

তারপর রামানন্দ রাধাপ্রেমের মাহাম্ম্য বর্ণনা করিলেন, শ্রীচৈতন্য আরও 

শুনিতে চাহিলে রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি “প্রেমবিক্সাসবিবর্ত গীত 

গাহিলেন এবং শ্রীচৈতন্ত স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিল্সেন 
গীতটি এই,__ | 

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। 

অনুদিন বাঢ়ল অবধি না৷ গেল ॥ 

না সে! রমণ না হাম রমণী । 

দুহু মন মনোভব পেশল জানি ॥ ইত্যাদি, 

তখন শ্রীচৈতন্য নিজের স্বরূপ তাহার নিকট প্রকটিত করিলেন । বামানন্দ 

দেখিলেন ইনি রসরাজ কৃষ্ণ ও মহাভাবন্বরূপিনী রাধার সম্মিলিত মুতি বা যুগল- 
মতি । 

“তবে হাসি তারে প্রভূ দেখাইল স্বরূপ । 
রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ ॥ 

( চৈঃচঃ মধ্যলীল! অষ্টম পরিচ্ছেদ ) 

মোর তন্বলীলারস তোমার গোচরে । 

অতএব এইবূপ দেখাইল তোমারে |” 

( চৈঃচঃ মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ ) 
রায় রামানন্দ বলিলেন ধাহার। গোপীগণের অনুগত বা! সখীর ভাব অবলম্বন 

না করিয়া এই্বধ্যজ্ঞানে ভগবানের ভজন! করেন, তাহারা শ্রীরুষ্ণকে পান না। 

সধীরাও নিত্যসিন্ধ, স্তরাং সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের সাধনা সখীর সথী বা মঞ্জরীর 
৯ বার রামানন্দ রচিত গীত_চৈ. চ. মধ্য ৮ পরিচ্ছেদে উদ্ধংত। 
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অন্থ্গভাবে সাধনা । পুরীতে স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের নিকট রঘুনাথ 
দাস এই মগ্ররী-সাখন। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিতেন স্বরূপ দামোদর 
ও রায় রামানন্দ তাহার সাধনা ভাল জানেন। কবিরাজ গোস্বামী 

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই তত্ব প্রকাশ করিরাছেন। 
শ্রচৈতন্তের ধর্মে শুধু ভগবান্ ও ভক্ত মাঝখানে কেহ নাই, কিছু নাই। 

এখন মাঝখানে আমিলেন গুরু । ভগবান্ আর ভক্তের প্রিয় বা! প্রেমিক 

রহিলেন না। ভক্তের স্থান লইল রাধা । রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের লীলা । সে 
লীলার সহায়ক গুরু। প্রথম শ্রেণীতে গুরু সখী । তবে সথীর। রাধার অংশ। 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে গুরু সখীসহারক মঞ্জরী বা সেবাদাসী। সথীরা অগ্রাকৃত, 

মঞ্জরীর! মহাপ্থরুস্থানীর, মহান্ত গুরু হইতেছেন মঞ্তরীদের অন্গগৃহীত। তিনি 
শি্ব-সাপককে মঞ্রীর অন্তগ্রহ লাভ করিতে সহায়তা করেন । মগ্তরীর কুপাতেই 

সিদ্ধদেহ পাইয়া সাধক ব্রজে রাধারুষের সেবারসের আস্বাদন করেন ও মঞবীত্ব 
প্রা্ধ হন। সথী-মঞ্জরীর অনুগ্রহ ছাড়া কষ্ঃপ্রাপ্থির কোনই উপায় নাই। এই 
হইল রাগান্ুগ। মার্গের রহস্য । 

গোগী অন্ুগতি বিনা এশ্বধ্যজ্ঞানে | 
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্নন্দনে ॥ 

( চৈঃচঃ মধালীলা ৮ম পবিচ্ছেদ ২৮ ) 

পঞ্চদশ শতাব্দের শেষে বাক্গাল। দেশে শ্রীচেতন্ের আবিভাব হর। সেই 

সময়ে বাঙ্গালাদেশে নানারকম ধর্মসাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দন 
প্রবত্তিত স্বতির রক্ষণশীল আচার-আচরণে ও ব্রান্ষণ সমাজের প্রতাপে 

সমাজ-জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উদ্ভিরাছিল। ভ্রষ্ট মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত 
বজ্জঘান ও সহজযানের বিকৃত আচার-আাচরণ স্থরঙ্গপথে প্রচারিত ছিল। 

বামাচারা তান্ত্রিকদের শক্তিতত্ব ও নারী লইয়া দেহাশ্রিত শক্তিসাধনা এক 
শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে প্রচলিত হয়। “তন্ত্রসারের' লেখক কৃষ্তানন্দ 
আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্ের সমসামরিক ছিলেন। গুঢ়াচারী '“নাথধর্মও' 
জনসমাজে প্রচলিত ছিল। চধ্যাপনাবলীতে উল্লিখিত সহজ্সাধনার গুপ্ত 
ধারা সমাজের জীবনের অন্তন্তলে প্রচারিত ছিল। সহজিয়ারা ধর্ম-সাধনায় 
নারী-সঙ্গিনী গ্রহণ করিত এবং দেহাশ্রিত কতকগুলি 'কৃত্য' এই সব সাধক- 
সাধিকার দল পালন করিত। এই সহজ সাধকদের (“নেড়ানেড়ী”) নিত্যানন্দ 
ও তংপুত্র বীরচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মে স্থান দিয়াছিলেন এবং পরে ইহারাই “বৈষ্ণব 
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সহজিয়া” বলিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কবি কর্ণপৃরের “ঠচতণ্ঠচন্দ্রোদয়' নাটকে 
ভগ সন্ন্যাসী, বীভৎস কাপালিক ও ভ্রষ্ট তান্ত্রিকের উল্লেখ দেখি। বুন্দাবন 

দাসের চৈতগ্যভাগবতে মনসা, বাশুলী ও ধর্মঠাঁকুরের পূজার উল্লেখ আছে। 
ধর্মে লোকের আস্থা ছিল না। ধর্ম তখন বাহ আচার-আচরণে পর্যবসিত 

হইয়াছিল। চৈতন্যের ধর্মকে এইসব সাধনার সম্মুখীন হইতে হইর়াছিল। 

যদিও দেবকল্প পৃতচরিত্র চৈতন্যদেবের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব ছিলনা, 
তবু তাহার বৈষ্ণবধর্মে ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল 1 তন্ত্রের মূল অর্থ যাহাই 
হউক, এই সব বৌদ্ধ হিন্দু বৈষ্ব ও শাক্ত বা শৈব ধর্মে তন্ত্রের প্রভাব দেখ 
ঘায়। সকলেই শক্তি ও শক্তিমান তত্ব বা নারীশক্তি-পুরুষশক্তির মিলন- 

জনিত “সামরন্য' বা মহান্থখকেই আদর্শ বলির ধরিয়া লইয়াছেন। “বৈষ্ণব 

পঞ্চরাত্র' ও কাশ্মীরীয় শৈব আগমে স্পষ্টতই তান্ত্রিক প্রভাব আছে । অস্ত্রের 

শিবশক্তিতত্ব বৈষ্ণবদের রাধারুষ্ততত্বকে প্রভাবিত করিয়াছে । বৈষ্ণবদের 

শক্তিতন্ব, কামগায়ত্রী ও কৃষের শক্তি-স্বরূপিনী 'রাধা-_এইগুলি: তন্ত্রের প্রভাবই 
সুচিত করে। রূপ ও জীব গ্রোম্বামীর বৈষ্ণবশাস্ত্রে তস্ত্গ্রস্থ, হইতে অনেক 
শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে র্বাধাকে তান্ত্রিক 
দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে । “রাধাতন্ত্র জাতীয় গ্রস্থগুলির উল্লেঞ্প না করিলে 

চলে। রূপ গোস্বামীর “উজ্জ্লনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরাধাকে তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা। 

কষ্ণের হলাদিনী মহাশক্তি বল হইয়াছে । 

“হলাদিনী যা যহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীরসী । 

তৎসারভাবরূপেয়মিতি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। ॥” 

( উ* ম.) উজ্জ্বলনী লমণি, শারাধাগ্রকরণ (ছয় ) 

সচ্চিদানন্দপূর্ণ অখিলরসামৃতমৃত্তি ভগবান্ কৃষ্ণের তিন শক্তি__হ্লাদিনী, 
সন্ধিনী ও সংবিৎ। 

“আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী | 

চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

( চৈঃ চঃ আদিলীল! চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ) 
বাধা ও কৃষ্ণের লীলা তো শক্তি-শক্তিমানের লীল।। 

প্কষ্*-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহার।” 

“রাধা পূর্ণশক্তি কষ পূর্ণশক্তিমান্”-_ 

( চৈঃ চঃ আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ )' 
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শ্রীকষ্ের হল।দিনী শক্তিই শ্রীরাধা। 

শীরুষ্ণের উপাসন৷ প্রেমের দ্বারাই করিতে হইবে । এখানে যেন তন্ত্রের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

বুন্দাবনে অপ্রারুত নবীন মদন । 

“ামগায়ত্রী' কামকীজে' ধার উপাসন ॥ 

পুরুষ যোধিৎ কিব! স্থাবর জঙ্গম। 

সর্বচিত্তাকর্ক সাক্ষাৎ মন্সথ মদন ॥ 

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা, অই্টম পরিচ্ছেদ ) 
প্রীচৈতন্যের তিরোভাবের আগেই অন্বিকাকালনার গৌরীদাস পণ্ডিত 

( সরখেল ) চৈতন্য ও নিত্যানন্দের দারুময় মৃত্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়! পূজার প্রচলন 

করেন। শআদ্বৈত আচাধ্যের ইহাতে সম্মতি ছিল। এখানেও তাস্ত্রিক 

প্রভাব দেখি । 

চৈতন্য-তস্ব 

শ্রীচৈতন্তের জন্ম হয় ১৪০৭ শকাবে ( ১৪৮৬ খ্রীঃ) কান্তন মাসে পৃণিম। 

সন্ধ্যায় । তাহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী । শ্রীচৈতন্য 

দুইটি কাজ করিগ্লাছিলেন-_-“নাম দির। ভক্ত কৈল পড়াঞ্া৷ পণ্ডিত” । শ্রীচৈতন্য 

জীবৎকালেই ঈশ্বরের অবতার বলিয়৷ পূজিত হইয়াছিলেন। ত্যহার সঙ্গে 
যোগ দিয়াছিলেন অবধৃত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ ও পরমজ্ঞানী অদ্বৈত আচাধ্য । 

নিত্যানন্দের প্রবল অন্্র/গ ছিল কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে ও হরিনামগানে । শ্রীচৈতন্তের 
সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিত্যানন্দই বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হন এবং 

কষ্ণনাম ও চৈতন্ত-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। ভক্তগণ চৈতন্ত ও নিত্যানন্দকে 

কুষ্ণ ও বলর/মের অবতার বলিয়৷ মনে করিতেন। অদ্বৈত আচাধ্য পুরীতে 

গৌড়ীয় উৎকলবাসী ভক্তদের সমক্ষে প্রকাশ্তে প্রথম শ্রীচৈতন্তকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অদ্বৈত শ্্রীরুষ্ণের কাছে প্রার্থনা 

করিয়্যছিলেন জীবের উদ্ধারের জন্য । “অদ্বৈতৈর কারণে টতন্ত অবতার |» 
মূরারি গুপ্তের কড়চায় শ্রীচৈতন্তকে ঈশ্বরের অবতার বলা হইয়াছে। কবি 
কর্ণপূর “টচতন্যচন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকে বলিয়াছেন, ত্বিবিধ প্রয়োজন 

সাধনে চৈতস্তের আবির্ভাব হইয়াছে--জীবগণের ছুখমোচন, মায়াবাদ- 
খণ্ডন ও বাগান্ুগাভক্তির মহিমাস্থাপন | বৃন্দাবনদাস এ্রশ্ব্ধয-লীলার উপর 
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জোর দিয়াছেন। তাহার মতে কলিযুগে নাম-সংকীর্তন প্রচারের জন্ত ও 

পাষস্তী-দলনের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম টৈতন্তরূপে ও নিত্যানন্দরপে আবিভূত 
হইয়াছেন। “চৈতন্ত-ভাগবতে' শ্রীচৈতন্ ও নিত্যানন্দকে কীর্তনের একমাত্র 

জনক বল! হইয়াছে । 
“আজানুলদ্বিতভূজৌ কনকাবদাতৌ 
সংকীর্ভনৈকপিতরো কমলায়তাক্ষৌ ।-_“চতন্য-ভাগবত' মঙ্গলাচরণম্ 
“কলিধুগে ধর্ম হয় হরি-সংকীর্তন। 

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥” 

এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ব সার । 
কীর্তন-নিমিত্ত গৌরচন্ত্র অবতার ॥ 

--চৈতন্ত-ভাগবত' আদিখণ্ড ২য় অধ্যায় 

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার। 

কলিযুগে ধর্ম নাম-সংকীর্তন সার ॥ (চৈতন্যচরিতাম্বত্, আদিলীল! ৩য়) 

বাঙ্গাল দেশের ভক্ত বৈজ্ঞবেরা এইমত পোষণ করিতেন। তাহার মাধুধ্য- 

লীলার কথাও পাওয়া যায়। কুষ্দাস কবিরাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের 
মতানুযামী 'প্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। তাহার মত্তে ভগবান্ শ্রী 
নিজরস আস্বাদনের জন্ত শ্রীরাধার ভাবকাস্তি লইয়া! অবতীর্ণ হইয়াছিলেন-__ 
নাম-সংকীর্তন প্রচারাদি ছিল গৌণ উদ্দেশ্ত । স্বরূপ দামোদর চৈতন্তলীলার 

আদিস্ুত্রধার । তিনি তাহার কড়চায় লিখিয়াছেন__ 

'্ীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশে বানয়ৈবা_ 
স্বাচ্যো যেনান্ভূতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যঙ্ধাস্তা মদন্থভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ 
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥১ 

“১ | শ্রীরাধার প্রণয়মহিম। কিরূপ। ২। শ্রীরাধা যাহা আস্বাদন করেন, 

আমার সেই বিচিত্রমাধুধধ্য কিরূপ এবং ৩। আমার অন্থভববশতঃ শ্রীরাধা যে 
সৌখ্য বা আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দই বা কিরূপ-_এই তিনটি বিষয়ের 
প্রতি লোভের বশীভূত হইয়া শচীর গর্ভরূপ সিন্ধুতে রাধাভাব-বিশি্ শ্রুরুষ্ণরূপ- 

চন্দ্র আবিভূর্তি হইলেন।” এই তিন প্রয়োজনেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গো ররূপে 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। 
৯. চৈতত্চরিতানৃত, আদিলীলা, চতুর্ধ পরিচ্ছেদে উদ্ধত 



১২৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ভাগবতের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়! বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ঞবভক্তের। 

'শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর ভাবটি স্থাপন করিয়াছেন । 
রুষ্ণবর্ণং ত্িষাকৃষণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদমূ। 

ঘজেঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্ধজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১ 
(১১1৫।৩২ শ্রীমদ্ভাগবত ) 

এই মুলটিকে অবলম্বন করিয়া স্বরূপ গোস্বামী তাহার কড়চায় লিখিয়াছেন__ 

রাধ। কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহলণদিনীশক্তিরস্মা- 
দেকা ঘ্বনাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতত্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্ঘয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ 1২ 

_-রাধা হইলেন কৃষ্ণেরই প্রণয়বিকৃতি হলাদিনী শক্তি, এইজন্য তাহারা 
একান্ত একাম্ম হইয়াও পৃথিবীতে ( বুন্দাবনধামে ) দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

অধুন। আবার সেই দুই এঁক্য লাভ করিয়াছেন, রাধাভাবছ্যৃতিস্থবলিত চৈতন্যাখ্য 
সেই প্রকট কৃষ্ণন্বপকে আমি প্রণাম করি 1৮৩ 

ভক্তের, চক্ষে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধারুষ্ের মিলিতরূপ। মহাপ্রভুর 

সমন্ত জীবন হইল রাধাপ্রেমের ভাব-প্রতিরূপ। শ্রীকষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার 
প্রেম কেমন ছিল তাহা! শ্রাচৈতন্থই তাহার দিব্যজীবনের মধ্য দিয়াই প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

যদি গৌরাঙ্গ না হত কি মনে হইত 
কেমনে ধরিতাম দে। 

রাধার মহিমা! প্রেমরসসীম। 

জগতে জানাত কে॥ 

মধুর-বুন্দাবিপিন-মাধুরী- 
বেশ-চাতুরী-সার । 

বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি 
শকতি হইত কার ॥ 

॥ পদটি বান্থ ঘোষের, 'নরহরি সরকারের" নামে প্রচলিত ॥ 

১ জ্রীদদৃভাগবতের ১১1৫।৩২, চৈতন্থচরিতা মৃতের [২৬৭ তৃতীয় পরিচ্ছেদ উদ্ধংত। 
২ চৈতন্তচরিতানৃত, আদিলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ উদ্ধত 
৬ অনুবাদ--শশিতৃষণ দাশগুপ্ত । 
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এঁতিহাসিকগণ মনে করেন যে, কাচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবন্বীপের 

দূরারি গুপ্ত ও শ্রীথপ্ডের নরহরি সরকার বাক্গালাদেশে সর্বপ্রথম গৌরপারম্যবাদ 
সৃষ্টি করিয়াছেন।১ বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণব্গণ শ্রীচৈতন্তকে পরমতন্ব বা 
উপেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীরুষ্ণকে গৌণ স্থান দিয়াছেন । এই গৌর- 

পারম্যবাদিগণ শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার কিশোর মৃতিটির অন্গরাগী ছিলেন। 
নীলাচলের রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্ত শ্রীচৈতন্তকে পরমতত্ব বলিয়া মনে 

করিতেন। : 

বন্দাবনের গোম্বামীরা শ্রীচৈতন্তকে পরমভাগবত বলিয়া ভাবিতেন, 
চৈতন্য ও কৃষ্ণ এক বলিয়াও মনে করিতেন । তাহাদের একমান্ত্র উপাশ্য কৃষ্ণ । 

তাহারা শ্রীচৈতন্যকে পরমতৰ লাভের উপায় বলিয়া মনে করিছেন। সনাতন, 

রূপ, জীব গোস্বামী তাহাদের গ্রন্থে কৃষ্ণতত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছে, চৈতন্যতত্বের 

কথা বলেন নাই। শ্রীকুষ্ণকেই তাহারা “্য়ং ভগবান্ বলিগ্াছেন। অবস্থা 

শ্রচৈতন্তকে তাহার! হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। জ্লীমগ্র ভারতে 
বৈষ্ণবতন্ব প্রচারের জন্য তাহার! কৃষ্ণকেই পরমতত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন 
এবং সেই উদ্দেশ্তেই সংস্কৃতে গ্রস্থাদি রচনা! করিয়াছেন । ৃ 

পরবর্তীকালে কৃষ্দাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত গ্স্থেশ্রীরুষ্চৈতন্য 
প্রভুকে নয়. ভগবান”, স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলা হইয়াছে । সুতরাং কৃষ্ণ ও চৈতন্টযে 

আর ভেদ রহিল না। 

বাঙ্গালাদেশে গৌড়পারম্যবাদিগণ আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন । তাহারা 

ব্যক্তিগত জীবনে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণনাগরভাবে ও নিজেদের ব্রজগোপী বা 
নাগরীভাবে কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন । শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকার 

প্রথম এইভাবের প্রবর্তক বল! যাইতে পারে ; আরও অনেকে গৌরনাগরভাবের 
পদরচনা করিয়াছে । নরহৰির শিশ্কত লোচনদাস কড়া আদিরসাত্মক 

গৌরনাগরভাবের পদ রচনা করিলেন। গৌরাক্গতত্ব বুঝিতে হইলে গৌড়ীয় 
বৈষুবের 'পঞ্চতত্' জানিতে হইবে । শ্রীচৈতন্তয ভক্ত-মহাপ্রভু, নিত্যানন্বভক্ত- 
স্বরূপ, অদ্বৈত আচাধ্য ভক্ত-অবতার, শ্রীবাসাদি শ্ুদ্ধভক্ত, গদাধর ভক্ত- 

শক্তিক। 

সপ্ন 

১ বিমানবিহারী মন্ভুষধার-চৈতত্তচরিতের উপাদান'। ১ম সংস্করণ পৃ. ৬ 



১২৮ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উস 

রাধাকৃষলীলার রূপক বা জীবাত্মা-পরমাত্মাবাদ 
বর্তমানক।লের চিন্তাধারার প্রভাবে অনেক মণীষী রাধারুষ্ণ প্রেমলীলাকে 

ভক্ত ও ভগবানের রূপক বলিয়! মনে করিরাছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধার বা 
গোপীদের প্রেমের আকর্ষণকে ভগবানের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ বলিয়া কল্পনা 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে রাধাকষ্ণ-প্রেমকাহিনী যাহা আমরা পুরাণাদিতে 
ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে পাই তাহা! হইতেছে কাল্পনিক, ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক 
বুঝাইতে গ্রহণ করা হইয়াছে । কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তব্ৃষ্টিতে রাধারুষ্ণের 
প্রেমলীলা নিত্য ও সত্য, কৃষ্ণের প্রকট-অপ্রকট লীলাও যেমন নিত্য ও স্পট 

সত্য তেমনি প্রকট-অপ্রকট ধামও নিত্য ও সত্য, পুরাণাদিতে বণিত রাধাকৃষঃ 
কাহিনীও এঁতিহাসিক সত্য। ডাঃ স্বশীলকুমার দে তাহার “18085 

[৪10]. 8০৫ 110587000” গ্রন্থে এবিষয়ে একটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন । 

[৮ 13 11000011201 00 10016 11090 0109 10082108-1818 19 002 

1061৩ 501190] ০ ৫1105 81168075, 008 1106191 9০0 01 161181005 

1115601- 110 [০৫ 40908 [0905 ৪5 01010050 10 0116 ১012085 2170 

5190018060 17) (1)6 7০৬85, 1ব488125 2110 0:2101015 2&3 911] ৪3 [২238- 
805023, 01 005 9600 ৪5 0116 08515 ০01 109 (99108) 210 09৬01101121 

115, 13 (5161 ৫58. ৬1৬10. 11150011021 93 ৬1011 25 901921-1)1560171991 

15119, ৮9 00615 19 770 505950107 01 165 0০176 20 2116501%. 

06. 0159950176০ 900611) 11)01081761)95, 100 ৫০801১6১ 1770050 50286 

[000911) 11055 01 (09 51০00 10 1176 0991921815 10907090 01 

৪1162012021 11500150210, ৮06 006 10601012105 21)0 0০966$ 01 1136 
9500 10651 11101 10 1150653879 10 5101110081190 (016 100) 25 ৪ 
891000119গ0) ০1 16115109050) ; 101 036১0177810 0110 0 0610 
19 12101665019 ৪, 10810601০01 1015101.” 

এই সম্বন্ধে কয়েকজন চিন্তাশীল আধুনিক মনীষীর মতবাদ উদ্ধৃত 
করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ রাধাকষ্ণকে গভীর প্রেমাসক্তির রূপক বলিয়! মনে 
করিতেন। তিনি এক সময় নবীনচন্দ্ের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন-_ 
“আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ-অঙ্গের রূপক (81158০য ) বলিয়া 
মনে করি।” আবার একবার তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে 
লিখিয়া ছিলেন-_- 



রাধাকুষ্ণকাহিনীর প্রাচীন যুগ ১২৯ 

পপৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা ধায় না-_যাহার 
সহিত পূর্বকৃত কোন সন্বন্ধবন্ধন জড়িত নাই_-এমন কি, যাহা! সমস্ত সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন করিয়। ছুরহ ছুরাশায় আহ্মবিসর্জন করিতে যায়, বৈষ্ণব কবিগণ 

পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাম্মার প্রতি আত্মার অনিবাধ্য নিগুঢ 
ভালবাসার আদর্শ রূপকন্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ।৯ বৈষ্ণব-পদাবলীর 

অভিসার পধ্যায়ের একটি পদে ভক্তের প্রতি ভগবানের করুণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ “ভারতী” পত্রিকায় পদটির স্বন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 

“এ ঘোর বজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইলা বাটে। 

আঙ্গিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে 
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥৮ ( চণ্তীদাস, বৈঃ পঃ পৃঃ ৫২) 

রবীন্দ্রনাথ তাহার “বৈষ্ণব কবিতাতেও” ভগবানের ও ভক্তেয় একান্ত লীলার 

কখ! বলিয়াছেন । 

“এই গীতি উৎসব মাঝে 

শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে ।*. 

( রবীন্দ্রনাথ ; পবৈষ্ব কবিতা” ) 

মনন্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে নানা উদ্ধৃতি দিক প্রমাণ করিতে 

সচেষ্ট হইয়াছেন যে বাপারুষ্জলীলায় আত্মা-পরমাম্্ার সম্পর্কই প্রকাশিত 

হইয়াছে । জয়দেবের গীতগোবিন্দে বণিত বাঁধারুষ্চের প্রেমলীলাকে অনেকে 
ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক আকর্ষণ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য 

পণ্ডিত উইলিয়ম জোন্স গীতগোবিন্দের ইংরাজী অন্বাদে রাধারুফের 
প্রেমলীলাকে “16910:008] 866:8,06100 0১9০%967 (1১6 0151706 0£ £০0010698 

8100. 155 1)08109,0, 902]. বলিয়াছেন । পরবর্তীযুগে এই আদিরসাত্মক 

প্রণয়কাব্যটি ভক্তিরসের কাব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত গীয়ার্সন্ কিন্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর রাধারুষ্ণরূপক 
ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মতে শ্রীরাধা জীবাহ্মা আর শ্রীরু্ণ 

হইতেছেন “ন্বয়ং জগদীশ্বর” পরমাত্মা ।২ 

১ ভঃযৃকুমার সেন-_বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড; পূর্বান্ধ পৃঃ ৩৮৮ )। 

২ বৈষ্ণব সাহিত্যি-_ত্রিপুরাশংকর লেন। 

৯ 
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বড়ুচণ্ীদাসের শ্রীকুফ-কীর্তনে' বণিত রাধারুষ্ণের দেহাশ্রিত প্রেমকে 
অনেকে ভক্ত ও ভগবানের লীলারূপক বলিয়া! মনে করেন। সংসারমুগ্ধ জীব 
রাধার মতই 'বডুমার বহুআরী আক্ষে বডুমআার বী' এই গর্বে উদ্ধত হইয়া 

শ্রীভগবানকে হ্বীকার করিতে চাহে না। তখন স্বয়ং ভগবান্ আঘাত-সংঘাতে 

জর্জরিত করিয়া মায়ামুধ্ধ ভক্তের মর্ত্য-শিপাস! দূর করেন । স্ৃতরাৎ ভক্ত ও 

ভগবানের সম্পর্কটকে এখানে রাধাকষ্জের দ্ূপকের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে 

পারে বটে।৯ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রকাশিত “বৈষ্ণব পদীবলীর২' ভূমিকায় 

বল! হইয়াছে, রাধাভাবে ভাবিত জীবাম্ম! পরমাত্মা কৃষ্ণের সঙ্গে যখন অন্ত- 

বৃন্দারনে প্রেমবিলাস করেন তখন দ্বৈতভাবের ক্ষণিক তিরোধান ঘটে। ইহার 
আংশিক আভ।স রহিয়াছে বুহদারণাক উপনিষদে (81৩।২১), “প্রিয়া স্ত্রীর 

দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের যেমন বাহ্ বা আন্তর কোন ভেদজ্ঞান খাকে না, 

প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত পরমাল্মারও তেমনি বাহ্ বা আস্তর কোন 

ভেদজ্ঞান থাকে না। এ অবস্থায় কামনার যেমন চরম প্রাপ্তি, তেমনি আবার 

সর্বকামনার শেষ” । “যে ম্সেহ-প্রেম-সম্পর্ক মানুষকে তাহার জীবনের মধ্য 

দিয়া পথ দেখাইয়া! লইয়! যায় তাহাই কৃষ্চলীলার বূপকের মধ্য দিয়া জীবন- 
মরণাতীত নিত্যসম্পর্করূপে বৈষ্ব-পদাবলীতে উপস্থাপিত।”* একালের অনেকে 

মনে করেন, বৈষ্ঞব কবিগণ বূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়! ভগবানের প্রতি জীবের 

আকর্ষণ, তাহার সহিত মিলনের আনন্দ, তাহার বিরহে ভক্তের মর্ম-বেদনা 

বর্ন! করিয়াছেন । আবার কেহ বা! বলেন সীম! ও অসীমের সম্পর্ক দেখানই 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীর উদ্েশ্ট। 

বৈষব দার্শনিকগণ “জীব ও ্রদ্ধ' ( জীবাজ্মা ও পরমাজ্সা) এই পারিভাষিক 

শব্ধ দুইটি খুব কম ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাদের মতে ত্রজের কৃষ্ণলীলায় 
গোপী হইলেন জীব এবং কৃষ্ণ হইলেন ব্রশ্ধা বা পরমাত্মা। গোগীমৃখ্যা শ্রীরাধা 
ব্রন্মের (শ্রীকৃষ্ণের ) নিহ্ছিয় স্বরূপ-শক্তি। ব্রদ্গে সক্রিয় ও নিক্কিয় উভয় শক্তিই 

বিষ্ঞমান, রসরূপ ব্রহ্ম নিজের রম নিজেই আম্বাদন করেন । যিনি আস্বাদন 
করেন তিনি শ্রীকৃ্ আর ধাকে আম্বাদ কর! হয় তিনিই শ্রীরাধা, কেননা রাধা 
ও কৃষ্ণ স্বন্ূপত এক এবং অভেদ, কেবল লীলার জন্যই ভেদ-কল্পনা, স্বতরাং 

১ বাংল! মাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড )--অলিত বন্দোপাধ্যায় । 
২ যৈফব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (৭ম সংস্করণ )। 
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জীব হইতেছেন রাধা বা কৃষের হলাদিনী শক্তি। রাধা হইতেছেন গোগীশ্েষ্ঠ 
এই 'াধাভাবই জীবের সাধ্যসার। ডঃ স্থকুমার সেন বলেন-_ 

“106 ৬215092. 11711090115605 010 1701 20001) 036 1156 (60 

121)1121) 200 015 (10 52৮৪. 9185 8150 0560 %61% 56100]. [া) [1861 
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(8181)7197), 10116 1610 [50110 918109 [01 1252. 4161 ৬1৩৩৫. এও 
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আগেই বলিয়াছি রাধা-কুষ্ণকে রূপক-প্রতীকরূপে গ্রহণ করা গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত-সম্মত নয়। বৈষ্ণব মহাজনেরা ভাববুন্দানে অপ্রাকৃত 
রাধাক্ষ্ণলীল! মানস-নয়নে দর্শন করিয়া ধন্য হইতে চান। এই লীলা আম্বাদন 
ও হৃদয়ে প্রেম জাগরুক রাখাই পরম পুরুযার্থ। রাধার ভাৰবা স্থান কোন 

বৈষণব-ভক্তই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই। প্রাকচৈতন্য যুগের গৌড়ীয় 
ধর্মে এমন কি শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-সাধন সন্বদ্ধে-ও এই মতবাদটি কিছুটা খাটিতে 

পারে। কিন্তু চৈতন্য-পর যুগে একথাটা আর খাটে না। চৈতন্ত-পরবর্তাঁ যুগে 
বৈষ্ণব ভক্তগণ বাধাকুষ্ণের লীলা দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন, লীলায় নিজেরা 
অংশ গ্রহণ করেন নাই, সথীর অন্থুগ হইয়া “যুগলের সেবা করিয়! কৃতার্থ 

হইয়াছেন। টৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দ এই ভাবটি ব্যক্ত 
করিয়াছেন-- 

শুন শুন ্ববদনি বিনোদিনী রাই । 

তোম! বই কারু নই তোমারি দোহাই ॥ 
তোমার লাগিয়ে সাধের গোলক ছাড়িলাম। 
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম ॥ 

১4৯ 13151091501 18785011 110,702 5. 960. 



১৩২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ইথে না প্রত্যয় যাও মদন কর সাক্ষী। 

তব চরণ দাও শ্রীন্ঠ।ম নাম লিখি | 
কোমল পদে কঠিন নাম লিখিতে আচড় যায়। 
ধুলাতে লিখিয়ে নাম চরণ রাখ তায় ॥ 
গোবিন্দ দাসিয়! কহে শুন সব সখি। 
বিকাইনু রাইপদে তোমরা হও সাথি । 

(বৈঃ পঃ পৃঃ ৬৭৩) 

বৈষুব-পদাবলীতে বাধাকৃষ্ণের এই অলৌকিক প্রেমলীলার কখাই পাই। 
লৌকিক নরনারীর প্রেম সেই অপাথিব প্রেমেরই প্রতিচ্ছবি । ভক্ত কবিগণ 
লৌকিক প্রেমের বৈচিত্র্য ও সাধারণ অলংকার-শান্ত্রের বীতি অনুসরণ করিয়া 
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মাধুধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । অলৌকিক 
জগতের তত্বকথাকে মাজষা ভাষায় রূপ দিয়াছেন । 
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অনষ্ঙ্ম অধ্যান্জ 

শহ্করদেব 

কামতা-কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মূলাধার ছিলেন শ্রীশ্রীশক্করদেব। 
শহ্করদেবের আবির্ভাবের পুর্বে এ সকল অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম ও ৫বষ্ণব মতবাদ 

ছিল সন্দেহ নাই। তবে তাহা! পৌগগ্ুত্ব অতিক্রমও করিতে সক্ষম হয় নাই। 
ভূমিদানপত্রে, পর্বতগাত্রে১, তাঅ-অঙ্গশাসনে বাস্থদেব, বিষু, কৃষ্ণ, দেবকী এবং 
যশোদার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । নরক রাজবংশ নিজেদের বিষু্র বরাহ 
অবতার বংশ-সম্তৃত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। 

চতুর্দশ শতাব্ের পূর্ব-পর্বস্ত কামতা-কামরূপে বৈষ্ণবতার উল্লেখ পাওয়া 

যায়, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ষ বা পদাবলী-সাহিত্য কিছুই পাওয়া যায় না। কামতা- 

কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী-সাহিত্যের জন্মদাতা ও পাতা শঙ্করদেব। 

প্রাকশঙ্করীয় যুগের কবিদের মধ্যে হেম সরন্বতী, হরিহরবিপ্র, ক্বিরত্ব সরম্বতী 
এবং মাধব কন্দলী উল্লেখযোগ্য । তাহার বিবিধ পুরাণ অন্থুবাদি করিয়াছিলেন 

এবং সেই সংগে ভক্তিবাদের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তাহারা কেহই একক 

রুষ্ণ বা রাধাকুষ্ণকে লইয়া কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তন্মধ্যে হেমসরম্বতী 
প্রহ্নাদের হরিভক্তিকে লইয়া “ইতি নরসিংহপুরাণে হিরণ্যক সিপুবধ” শীর্ষক 

একখান! পুথি ব্রচন1 করিয়াছিলেন। 
বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে শঙ্করদেব তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি পণ্ডিত 

ছিলেন, বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়নের সময়ে “ভাগবতপুরাণ' পাঠ করেন। এই ভাগবত 
পুরাণই তাহার ধর্মমতের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তিনি গীতা ও ভাগবতের 
মতবাদ জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে স্বর করেন। তিনি যখন প্রথম 

প্রচার কার্ধ সরু করেন তখন তিনি নওগাতে বাস করিতেন, কিন্তু আহোমরাজ 

ও ব্রাহ্মণগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন এবং বাধ্য হইয়। তিনি প্রাণভয়ে 

নওগী! পরিত্যাগ করিয়া বড়দোয়াতে (বরপেটা ) আসেন এবং সেইখান হইতে 

কোচবিহার নগরে গমন করেন। তদানীন্তন কোচরাজ নরনারারণও তাহাকে 
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স্বনজরে দেখিতে পারেন নাই, কিন্তু নরনারায়ণের কনিষ্টভ্রাতা চিলারায়ের 

স্থনজরে পড়েন এবং শ্বাধীনভাবে তাহার মতবাদ প্রচার করিতে স্থরু করেন। 

শঙ্কর-শিষ্তেরা (আতৈ বা) 'ভিকত' নামে পরিচিত। শক্করদেবের 

প্রচারের মুলবস্ত ছিল “ভক্তিবাদ' এবং ভক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া! তিনি 

বলেন- শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পদসেবন, বন্ধন, এবং আত্মনিবেদন দ্বারাই 

ভগবানকে ভক্তি করা যাইতে পারে” 

শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বিষুর 
অচ্চন পদ সেবন। 

দাশ্য সথিত্ বন্দন বিষ 
করিব দেহা অর্পণ ॥ 

বিবিধ ভক্তি বিষুরত ঘাটের 
সেহিসে উত্তম পাঠ। 

( কীর্তন) 

শঙ্করদেব প্রবতিত উপাসনা-পদ্ধতিকে বলা হয় 'নামকীর্তন' । এই নাম- 

কীর্তনে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল লোক যোগদান করিতে পারিতেন। 

'নামকীর্তন প্রবর্তনের জন্যই তিনি কীর্তন রচন! সুর করেন । 
শ্রীমন্ত শস্করদেব বেদ-বেদান্তকে মূল উৎসরূপে ধরিয়াছিলেন__ 

পুরাণ স্থুধ মহা ভাগবত 
বেদান্তর ইটো৷ পরম তত্ব। ( পাষগুমর্দন ) 
রঃ খঃ ধঃ 

আপনি কহিলা কৃষ্ণ বেদাস্তর মত। 

হরি সে চৈতন্য আত্মা জ্ঞানময়। 

অবর সমস্তে যার 

বেদ-বেদান্তর সমধ্য শান্ত্রর 
এহিসে বিচার বড়। 

শঙ্করদেব কর্মবাদকে ত্বীকার করেন নাই। উপরস্ত বলিয়াছেন জপতপ, 
ক্রিয়া-কলাপ, তীর্থদর্শন কোন কিছুই মানুষকে মুক্তি দিবে না, যদি ন! “ভক্তি! 
থাকে-_ 



শক্করদেব ১৩৫ 

“তীর্থ বরত তপজপ যাগ যোগ যুগরতি 
মন্ত্র পরম ধর্ম করম করত নাহি মুকৃতি 1” (বরগীত ) 
কোটি করম কয় হরিকো নাহি পায় 

পরল ভব বেরি বেরি । 

সেইজন্য শঙ্করদেব “নাম'-কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন_ 
“কলির পরম ধর্ম হরিনাম” 

সব অপরাধক বাধক সাধক 
সিদ্ধি করু হরিনাম । 
পঃ র্ রস 

দেবক উপরি বাজ মাধব 

ধরমক উপরি নাম 

কৌটি কলাপক পাতক নাশক 
ডাকি বোলছ রামনাম। 

“যেই নাম সেই হবি জান নিষ্ঠ। করি ।” 

শঙ্করদেব অছ্বৈতপস্থী ছিলেন-*- 

তোমার অদ্বৈতরূপ পরম আনন্দপদ 

তাহে মোর মগ্ন হৌক চিত্ত ।” (বোদস্ততি ) 

এই মতবাদের জন্য তিনি শঙ্করাচার্ষের নিকট খণী এবং খণ ত্বীকার করিয়া 
তিনি বলিয়াছেন-__ 

“আছিল পরমহংস ভট্টাচার্য যতি 

নামত শঙ্কর তান শুনিও সম্মতি 

হেন বিশ্বনাথ কৃকো৷ সে করো সেবা 

না মানো ন। মানে! হরি বিনে আন দেবা 
শঙ্কর আচার্ধ মত ভূজঙ্গ প্রখ্যাত 

কহিলাম সাধু সব শুনিও সাক্ষাৎ ।” 

শক্করদেবের মতে ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি এই পৃথিবীর অধীশ্বর, 
তিনিই সমস্ত কার্ধ-কারণের মুলাধার, তিনিই সত্য, বাকী লমত্তই অসত্য, তিনি 
সর্বভূতে বিরাজমান-_ 
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“তুমি পরমাহ্মা জগতর ইহ এক 
একো বস্ত নাহিকে তোমাত ব্যতিরেক 

তুমি কার্কারণ সমস্ত চরাচর 
স্থবর্ণ কুগুলে যেন নাহিকে অন্তর 

তুমি পশ্ত পক্ষী স্থরাস্থর তরু তৃণ” 
খর সু 

“তুমি সে কেবল সত্য মিথ্যা সবে আন ।” 
৯৫ রঃ রঃ 

তুমি সে প্রথম প্রভু ধর! বহুরূপ 

তুমি বিনে বস্ত নাহি কহিলো স্বরূপ । 
তুমি ব্রন্ম তুমি সত্য 

তুমি সত্য ব্রদ্ধা তোমাত প্রকাশে 

জগত ইটে৷ অনন্ত 
জগততো! সদা তুমিয়ে প্রকাশা 

অন্তধামী ভগবন্ত। (বেদস্ততি ) 
শঙ্করদেবের এই অদ্ধৈতবাদের সংগে বেদান্তের “মায়াবাদের, সাদৃশ্ত 

রহিয়াছে । উপনিষদ “মায়াকে বলা হইয়াছে প্রকৃতি” ভগবান্ “মারী' 

এবং বিশ্বত্রন্মাণ্ড হইতেছে তাহারই “মারা” । শঙ্করদেব বলিয়াছেন-_এই 

পৃথিবী মায়াময় এবং এই মায়! হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে হইবে__ 
। এ ভব গহন বন আতি মোহপাশে ছস্ 

তাতে হামু হরিণ! বেড়াই । 
ফান্দিলো মায়ার পাশে কাল ব্যাধ ধায়া আসে 

কাম ক্রোধ কুত্তা খেদি খায়। ( বরগীত ) 

ভগবানই স্ষ্টি করিয়াছেন 'বিষ্যা'র এবং ধাহারা বিদ্বান নহে তাহারাই 
মায়ার ফাদদে আটক পড়েন। বিদ্যা মুক্তিদাতা, অবিদ্যা মোহে আবিষ্ট 

করিয়া রাখে 
“তোমার অনাদি অবিদ্য। তিমিরে 

অন্ধ করি আছে মোর 

তোমাক না জানি দেহক মোর বুলি 
মজিল ছুথ ঘোর ।” 



শঙ্করদেব ১৩৭ 

সেইজন্ঠ শংকরদেব বলিয়াছেন__ 
“তুমি সে কেবল সত্য সবে মায়াময় 

তুমি বিনে সত্য আন বস্ত নাহি কয়॥” (ভাগবত ) 
ও চে রং 

হে কৃষ্ণ তুমি মাত্র চৈতন্তন্বরূপ নিত্য 
সত্য সুধা জ্ঞান অথগ্ডিত 

আবর যতেক ইটো তোমার বিনোদরূপ 
চরাচর মায়াকে কল্পিত । 

শংকরদেব আত্মাপরমাজ্ম(র কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 

ঈশ্বরত করি জীব ভিন্ন নুহ 

শান্ত অবিকারি হয়। 

ভরান্তিয়ে অজ্ঞান আবর্ত হুয়া 
আপনাক নাজানয় ॥ 

শংকরদেবের এই মতবাদের সহিত ছান্দগ্যোপনিষদের শাগডিল্াস্ত্রের 

সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে । 
অনেকের মতে শংকরদেবের “অদ্বৈতবাদ' হইতেছে “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' 

এবং ইহা! রামানজের মতেরই অন্রূপ। এই মতবাদ নূতন নহে, শ্বেতা- 

শ্বতরোপনিষদে এই মতবাদ রহিয়াছে । তবে রামাছজের সংগে শংকরদেবের 

কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে । বামান্থজ “কর্মকাণ্ড উত্তরমীমাংসাকে গ্রহণ 

করিয়াছেন কিন্তু শংকরদেব একেবারে তাহ। বর্জন করিয়াছেন । 

শংকরদেব যুগল-মৃত্তির উপাসক ছিলেন না, একক-্রীকুষ্কের (চতুভূ্জের ) 

এএবং তাহার নিকটপাশ্ভাবই' ছিল প্রধান-_ 
“গোবিন্দ দয়াশীল স্বামী 
তু মোরি সয়েব চাকর আমি” 

খা রঃ রন 

যাকেরি চাকেরি করতহে৷ গতি পাতকী পায়। 

ংকর কহ সোহি হরিকো৷ কতি ভকতি নাকায় ॥ ( বরগীত ) 
চা ০ ০ 

ংকর কহ হরি মেবক তোর 

্ রগ ঞ 



১৩৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

দাস দাস বুলি তার এহ শংকর ভাপ! (বরগীত ) 

তুলনীয়_ 
“ম্যায়নে চাকর রাখজি। গিরিধারীলাল 

চাকর রাখজি”--মীরাবাঈ, 

শঙ্ষরদেব মূর্তিপৃজার বিরোধী ছিলেন, তিনি বলেন__ 
“তীর্থ বুলি করে জলত শুদ্ধি 
প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি 

বৈষ্ণবত নাই ইসব মতি ।” (পাষগুমর্দন ) 

শিখ-সম্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপ গগ্রন্থসাহেব' বেদিকার উপর রাখিয়া 

(তাহাকে ) পূজা করেন তেমনি শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদীর উপর 
রাখিয়। পূজা করিতেন । 

উপাসনাগৃহে নারীর কোন প্রবেশাধিকার শঙ্করদেব দেন নাই । 
শঙ্করদেবের ভক্তি-_রাগাম্থগাভক্তি নহে, তাহা! “পরাভক্তি” । এই ভক্তি 

নারদের ভক্তির অনুরূপ । 

শহ্করদেব রাধাতত্ব ও “রাধাভাব' গ্রহণ করেন নাই। তাই তাহার বাক্যে 

ও কর্মে রাধার কোন উল্লেখ নাই । বাধার পরিবর্তে তিনি রুক্সিনী সত্যভাম। 
ও নারদের উল্লেখ করিয়াছেন। নারদ দৌত্যকাধ্য করিয়াছিলেন । দুষ্টা 
সরম্বতী যেমন বিবাদ সৃষ্টি করাইতেন নারদও অন্ুরূপ করিতেন। 

বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকেরা বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত হইয়াছেন। 

রামনন্দ -- স্বামী 
তুলসীদাস _ গোস্বামী 
চৈতন্যাদেব -- মহাপ্রভু 

শক্করদেব ৮ মহাপুরুষ 

বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকের! তাহাদের স্ব স্ব মতকে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশের 

জন্ত কতকগুলি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য করিয়াছিলেন-_ 

শহ্দেব -- চাবি ধরণের নাম 

হরিব্যাস -+ আট ধরণের নাম 

বামানন্ব -- দ্বাদশ ধরণের নাষ 

চৈতন্ত -- ষোড়শ ধরণের নাম 



শহ্করদেব ১৩৯. 

বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন প্রচারকের! স্ব স্ব মতে নির্দেশ দান করিতেন__ 

শঙ্করদেব _-- শরণ £ কীর্তন । 

চৈতন্যদেব _ দীক্ষা £ মংকীর্তন। 
রামান্ছজ নি শরণাগতি £ মন্ত্র (রামানন্দ )। 

হবিব্যাস --  সংঘশরণ ঃ মৃদুগীত। 

শঙ্করদেব "রাধাবাদ' এবং গৌড়ীয় বৈষ্বদের “পরকীয়া মতবাদ গ্রহণ 
করেন নাই ইহা সত্য, তথাপি শঙ্কর-মতবার্দকেও “পরকীয়া, মতবাদ আখ্যা 

দেওয়া যাইতে পারে । কারণ পরকীয়! ছুই প্রকারের--জ্ঞানী পরকীয়া ও 
শুদ্ধ পরকীয়া । শস্কর-প্রবর্তিত পরকীয়! 'জ্ঞানী পরকীয়া” শুদ্ধ পরকীয়! নহে। 

জ্ঞানী পরকীয়াতে ঈশ্বরের দৈবী মহিমা! এবং এশ্বর্যের কথাই ব্যক্ত কর 
হয়_-কেলিগোপাল নাট, কালীয়দমন নাট, পারিজাতহরণ নাট প্রভৃতিতে 

এইভাব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । 

“জ্ঞানী পরকীয়৷ ধর্ম কহে মায়া শ্রিতে 

ইহার প্রমাণ দেখা শ্রীমত ভাগবতে 1, | 

শুদ্ধ পরকীয়া” প্রেমের ওপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই গঠিত । সেখানে, 
জ্ঞানগরিমার কোন মূল্য নাই এবং বাহিক দৃষ্টিতে দর্শনীয়ও কিছুই নাই__ 

“অন্তম্ফুট ধর্ম এই বহিষ্ফুট নয় 

সুন্দর নায়ক দেখি সামান্য নায়িকা 

সেইভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিক। 

সেইভাবে কৃষ্ণক ডাকহ বারবার 

আপনি ঘুচিয়! যাবে মনের অঙ্ককার । 



নন্বস্ম তবধ্্যাঞ্জ 

গোগী-কাহিনী 
গোগীকুঞ্ণ ব। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলাই গোড়ীয় বৈষ্ণব-পদাবলীর মুখ্য 

বিষয় । গোপী-প্রেম কি তাহা ন। বুঝিলে বৈষ্ণব-পদাবলীর রস সম্যক উপলৰি 

করা যায় না। 'রাধারুষ্*-কাহিনী' বর্ণনা করিবার সময় ব্রজগোপীদের কথাও 

সেই সঙ্গে বলিয়াছি। এখানে সণক্ষেপে গোপীকুষ্চকাহিনীর উল্লেখ করিতেছি । 

॥ পুরাণাদ্িতে গোঁগীকাহিনী ॥ 

মহাভারতে কৃষ্ণের জন্ম ও ব্রজে বাল্যলীলার কথা (শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত ন৷ 

হইলে ) পাওয়! যায় কিন্তু ব্রজগোপীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী 

নাই। অবশ্য দ্রৌপদী কুষ্ণকে গোগীজনপ্রিয়' বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপছ্য। চিন্তিতে। হবি 2। 

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোগীজনপ্রিয় । 

কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং.কিং ন জানাসি কেশব । 

_-( সভাপর্ব, মহাভারত, বঙ্গবাপী সংস্করণ ) 
রামায়ণের একটি শ্লোকে শ্রীকষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের উল্লেখ দেখ। যায়-_ 

পরিগৃহ নিরিং দোর্ভ্যাং বপুবিষ্লোবিড়ন্বয়ন্। 

( রামায়ণ-_লঙ্কাকাণ্ড, ৬৯।৩২ ) 

ডঃ এইচ, সি, রায়চৌধুরী এই শ্লোকের মধ্যে কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের 
উল্লেখ করিয়াছেন 1১ 

মহাভারতের খিল অংশ 'হরিবংশে' কৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা স্পষ্ট করিয়। 

উল্লিখিত হইয়াছে । যেমন শকটভঙ্গ, পৃতনাবধ ( বকী বা পক্ষি-দানবী বধ ), 

কালিয়দমন, হল্লীসক-ত্রীড়! (ব্রজগোপীদের সহিত রাত্রিতে “হল্লীসক" নৃত্য ) 

ইত্যাদি। 
_“এবং স কৃষ্ণ গোপীনাং চক্রবালৈরলংকৃতঃ | 

শারদীযু স চন্দ্রা নিশান মূমুদে সুখী, ॥ 
--হরিবংশ 

১ ('ব্রজ্তববল সাহত্যের ইতিহাদ'--ডঃ সুকৃমার সেন )। 



গোপী কাহিনী ১৪১ 

হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যযলীলার চেয়ে এই্বয-লীলাবই প্রাধান্য দেখ যায়। 
গোপীদের কোন নাম পাওয়া যায় না» প্রধান! গোপীর কথাও নাই। কৃষ্ণের 
সথাদের মধ্যে শ্রীদামের উল্লেখ আছে। গোবর্ধন পর্বতে ভাণ্তীর ( বটবৃক্ষ ) 

গাছের কথা আছে। 

বিষ্পুরাণে ব্রজলীলার কাহিনী হরিবংশের অনুরূপ। সামান্ত কিছু 
নৃতন ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন গর্গকর্তৃক কৃষ্ণের নামকরণ, কৃষ্ণের প্রতি 
ব্রজগোপীদের প্রেম, একজন অনামিকা প্রধানা গোগীর কথ প্রথম পাওয়া যায়। 

হল্লীন-নৃত্যের অনুক্প রাস-নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীধর গোস্বামী 
রাসলীল! বা বাসনুত্যের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। 

“অন্টোন্তব্যতিষক্ত-হস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মগ্ডলীরূপেন 
ভ্রমতাং নৃত্য-বিনোদে! রাসো নাম”। 

নারী ও পুরুষ পরস্পরের হস্তধারণ করিয়। গান করিতে করিতে ও 
মগ্ুলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্যানন্দ সভোগ করে উহাকে রাস 
বলা হয়।” ভাগবতে শরকালীন রাসের উল্লেখ আছে, আর জয়দেবের 
'গীতগোবিন্দে বসন্তকালীন রাসের কথা আছে। | 

কৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজগোপীদের “বিরহের' সর্বপ্রথম বিষুপুরাণে উল্লেখ 
আছে। ইহাতে কৃষ্ণের এশ্বরধ্যলীল! ও মাধুধ্যলীলার বর্ণনা গাওয়। যায়। 

ভাগবতপুরাণে ছুই একটি নৃত্ন কথা সন্গিবেশিত হইয়াছে । অন্যান্ত ঘটন। 
হরিবংশের মতই। নৃতন কাহিনী যেমন তৃণাবর্তবধ, বকাস্থরবধ, দাবাসি- 
পান, কষ্ষকে পতিরূপে পাইবার জন্য গোপীদের কাত্যায়নী-পৃজা, বস্ত্রহরণ 
ইত্যার্দি। ভাগবতপুরাণের “রাস-পঞ্চাধ্যায়' অংশে গোপী-কষ্কপ্রেম বিস্তারিত- 
ভাবে বর্ণনা কর। হইয়াছে । এই পাচটি অধ্যায় কাব্যাংশে চমৎকার। 

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা: 

স সত্যকামোইম্বরতাবলাগণঃ | 

সিষেব আত্মন্তবরুদ্ব-সৌরতঃ 

সর্ববাঃ শরং-কাব্য-কথা-রনাশ্রয়াঃ ॥ (শ্রীমদভাগবত ১০।৩৩।২৫) 

“এইরূপ সত্যসংকল্প শ্রীরুষ্ণ অন্গুরক্তা অবলাগণের সঙ্গে চন্রকিরণশোভিত 
রাত্রীগুলি যাপন করিয়াছিলেন । সেই রাত্রীগুলির কাহিনী লইয়া কত কাব্য- 
কথা রচিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে স্থরতকেলি-ব্যাপার রোধ করিয়া, 
বাখিয়াছিলেন । 
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তাসামাবিরভৃচ্ছোরিঃ ন্বয়মানমুখান্ুজঃ 
গীতান্বরধর: শ্রশ্বী সাক্ষান্মথমন্্থঃ ॥ 

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২ ) 

-_কুষ্ণ গোপিকাগণের মধ্যে আবিভূত হইলেন, তিনি পীতান্বরধারী, 
নাল্যবান্, তাহার মুখপন্ম ঈষৎ বিকশিত, তিনি রূপে মন্সথের মনকেও মণিত 

করিতেছেন ।' 
“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোতফুক্পমন্লিকাঃ | 
বীক্ষ্য রম্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশিতঃ ॥” 

-_(শ্রীমদভাগবত ১০।২৯।১ ) 

__-"সেই শরংক।লের রাত্রিসমুহে মল্লিকা ফুল বিকশিত হইয়াছে দেখিয়। 
ভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া গোপীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা 

করিলেন ।” 

বিষ্ুপুরাণে কেবল গোপীকুষ্ণ-প্রেমের উল্লেখই পাই কিন্ত ভাগবতে কুষ্ণকে 

লাভ করিবার জন্য গোপীদের কাত্যায়ণী পূজা করিতে দেখি। কৃষ্ণের 
প্রিয়তমা কোন একজন গোগীর কথা পাই। কিন্তু তাহার কোন নাম নাই। 

কুষ্েণের কয়েক জন সথার নাম প|ই- শ্রীদাম, হথবল, স্তোককৃষ্ণ, অংগু ইত্যার্দি। 

পাসমগ্ডল হইতে একজন প্রিয়তম। গোপীকে লইয়। কৃষ্ণ অন্তহিত হইলে 

অন্তান্ত গোপীদের যে বিলাপ তাহাকে “গোপী-গীত' আখ্যা দেওয়া হুইয়াছে। 

খ্ীটীয় নবম শতাব্দে ভাগবতপুরাণ রচিত বলিয়া! পণ্ডিতগণ মনে করেন। 
এখানে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য/লীল! ও এশ্বধ্যলীল! ছুইই দেখা যায়। 

পরবর্তাকালে 'পন্ুপুরাণে' কৃষ্ণের ব্রজলীলাকে “নিত্যলীলা” রূপে বর্ণনা করা 
হইয়াছে । ব্রজ বা বৃন্দাবন “ভাববুন্বাবনে পরিণত হইয়াছে। আরও পরের 
যুগের 'ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণে' গোপী-কৃষ্ণের সথী বা সথার অনেক নৃতন নাম আছে। 

ইহাতে গোপ-গোপীর পূর্বতন ইতিহাসও দেওয়া হইয়াছে । পন্মপুরাণ রচিত 
হইবার কালে রাঁধা কৃষ্ণের প্রিয্নতম। বলিয়া হ্বীকৃত এবং তাহার প্রেমের 

প্রতিতবন্থিনী বা! প্রতিনাঘ্িকারূপে চক্জ্রাবলী প্রাধান্য পাইয়াছে। বিষুলপুরাণে 
'গোগীপ্রেম কিছুটা আধ্যাত্মিক ভাবরসে পরিণত হইয়াছে, কিস্তু ভাগবতে এই 
গোপীপ্রেম অনেকখানি পারমাথিক সামগ্রী হইয়। উঠিয়াছে। গৌড়ীয় বৈধবধর্মে 
এই গোপীপ্রেষই “মহাভাবে' পরিণত হইয়াছে । ব্রজগোপীরা যেভাবে কষে 
সর্ষন্ব অর্পণ করিয়া অঙুরাগের পথে ভজন করিতেন সেইভাবে কৃষ্ণের উপাসনা 
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করিতে হইবে,- “্যথ! ব্রজগোপিকানাম্* (নারদীয়-ভক্কিহুত্রে )। শাণ্ডিল্য- 

সুত্রে বলা হইয়াছে “তপ্তাবাৎ বল্লবীনাম্* (তাহার অভাব হইলে অর্থাৎ 

জ্ঞানের অভাব হইলে বল্পবী যুবতীরা ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিল )। 

॥ প্রাচীন অপৌরাণিক সাহিত্যে গোগীকথা ॥ 

্ী্টীয় ৪র্থ হইতে ৮ম শতাব্দের মধ্যে রচিত প্রারুত প্রকীর্ণ কবিতার 
সংগ্রহ হালের "গাথাসপ্তশতী'তে প্রথম গোপীকৃষ্জের আদিরসাত্মক কাহিনী 
পাই। একটি শ্লোকে রাধার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ।৯ 

কৃষ্ণ-প্রিয়তমা! গোগী হিসাবে রাধার প্রাধান্তও দেখা যায়| আনন্দবর্ধনের 

ধন্তালোকেও (২।৩) গোপীদের ভিতর রাধার প্রাধান্য দেখা যায়। সংস্কৃত 

“উদ্ভট? কবিতার সংগ্রহ (প্রকীর্ণ কবিতা) “কবীন্দ্রবচনসমু্চয় ও “দছুক্তি- 
কর্ণামৃত' প্রভৃতিতে গোপীকষ্ণ বা রাধাকুষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয্নক বছ কবিতা 
আছে। কবিতাগুলির বেশীর ভাগই আদিরসাত্মক ৷ ভক্তির স্বর কোন 

কোন কবিতায় পাওয়। ষায়। কৃষ্ণ-প্রেমলীলায় রাধার ক্রমে ত্রমে প্রাধান্যও 
দেখা দিয়াছে। পন্পুরাণের আগেই অপৌরাণিক সাহিত্যে কৃষ্ণের সহিত 
প্রণয়লীলায় রাধা অন্যান্য গোপিকাগণকে স্থান্চুত কষ্মিয়াছিল, সংস্কত 
অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ও প্রাক্কত-সংস্কৃতপ্রকীর্ণকবিতায় তাহান্ি নিদর্শন মিলে। 
অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্য ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বণিত 
দানলীলা' ও “নৌকালীলা” কাহিনীতেও গোগীদের চেয়ে রাধার প্রাধান্য 
দেখা যায়। অন্যান্ত ব্রজগোীরা বাধার প্রেমের সাহায্যকারিণী, তাহার! 
যেন ঘধী বা দুতীর ভূমিকা লইয়াছেন। জয়দেবের “গীতগোবিন্দে বণিত 
রাধাকষ্ণ-প্রেমলীলায় গোগীরা সখীর স্থান লইয়াছেন। বড়ুচগীদাসের 

রাধারুষ্চ-কাহিনীতে একজন বৃদ্ধ! গোগপী আছেন, তিনি রাধারুষ্ণের মিলনে 

সহায়তা করিয়াছেন । বৈষ্ণব-পদাবলীতে গোপিকাগণ রাধারুষেের 

প্রেমলীলার সহায়, তাহার! রাধ! বা কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়! প্রণয়-লীলায় 
সথার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের নিজেদের কোনো কামনা-বাসনা 
নাই, কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা নাই। রাধাকুষ্কের নিত্যলীলায় 

সধীদের কাজ হুইল সবসময় 'বুগলের' সেবা । চৈতন্তোত্তর পদাবলীতে সবী- 

৯ ম্বহমারএখ তং কণ.হ গোরঅং রাছিজাঞ অবণেত্তে! | 

এআণং বল্পবীগং অগ্জাপং যি গোরজং হরসি | (গাসহাসওসঈ ১৮৯ ) 
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সাধনার কথাই পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক গোপীরু্ণ বা 
রাধারুষ্ণের প্রেমলীলার পাশাপাশি একটি আদিরসাত্মক গ্রামীন গোপীকৃষ 
গ্রণয়কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই কাহিনী ছড়া বা 

গানরূপে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। উগ্র আদিরসাত্মক এই 

গ্রণয়কাহিনীটি আদিতে বহুনারীবিলাম ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা একনারী- 

বিলাসে যখন পরিণত হইতেছিল তখন প্রণয়কাহিনীটি সংস্কত-প্রারুত 

সাহিত্যের ভিতরে ধর! দেয়। এই গোপীকৃষ্জের প্রণয়লীলার কাহিনীর ভিতরে 

একটি বিশেষ গোগীর সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কথা৷ ভারতবর্ষের 

প্রাচীন প্রেমকবিতার ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছিল। ভাগবতের ও বিষ্ণু- 

পুরাণের রাসলীলার মধ্যে' তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। রাধাকুষ্ণ বা গোপীরুণ 
প্রেমসম্বলিত বনু প্রকীর্ণ কবিতায় সেই ভাবটিরই পরিচয় মিলে । প্রাক্- 

চৈতন্তযুগের জয়দেবের গীতগোবিন্ণ' ও বড়ুচণ্তীদাসের শ্তরীরুষ্ণকীর্তনে' 

আদ্িরসের চিহ্ন রুহি! গিয়াছে । পরে চৈতন্যদেবের সাধনায় বাধাকৃষণ 

প্রণয়কাহিনী হইতে আদিরসের ক্লেদ বিদৃরিত হইয়া গেল। এবং উহা 
রাধারঞ্জলীলা বা প্রেমভক্তিরসে পরিণত হইল | বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের 
অপাথিব লীলারসের কথাই পাই, তবু মনে হয় মর্তাচেতনা যেন একেবারে 
দূরীভূত হয় নাই, ক্ষণে ক্ষণে মানবীয় প্রেমের আভাস পাওয়া যায়, আবার 

কোথাও ব। মানবী রাধারই প্রতিষ্ঠ। দেখা যায়। 

॥ গোপীপ্রেম বা গোগীভাব ॥ 

ভক্তিবাদী বৈষ্ণব-ধর্মের শাখার শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ অব্দান গোশী-প্রেম 

শিক্ষা । মানবীয় সম্ন্ধের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানকে অন্তরের ভালবাস! দ্বারা 

ভজন1 করিতে হইবে। ব্রজবাসিগণ যেমন পুত্রভাবে, বন্ধুভাবে ও পতিভাবে 
অনুরাগের পথে শ্রকুষ্ণকে ভজনা করিতেন, সেইরূপ ত্রজবাসপীর কোন একটি 
ভাব লইয়৷ পরমপুরুষ ভগবান্ শীষের উপাসনা! করিতে হইবে। 

রাগাত্মিক! ভক্তি মৃথ্যা ব্রজবা সিগণে। 
তার অন্গত ভক্তির রাগাঙ্গগ নামে ॥ 

( চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ) 

বাগাগ! মার্গে তারে ভজে যেই জন। 

লেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্্রনন্দন ॥ (চৈঃ চঃ মধা ৮ম পরিচ্ছেদ) 
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শ্রচৈতন্ত ভগবানের মাধুর্্যলীলার উপাসক, তিনি ব্রজবধূগণের “কাস্তাভাব” 
অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসন৷ করিতেন । 

“রম্য কাচিৎ উপাসন! ব্রজবধৃবর্গেন যা কল্লিতা ।” 

_ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ॥ 

পরোটা বা! অনুঢা ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকুঞ্ণকে পতিভাবে দেখিতেন। তাহারা 

শ্রী, সর্বস্ব সমর্পণ-করতঃ কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া অন্তরের প্রেম নিবেদন 

করিয়াছেন । ভাগবতের একটি শ্লোকে দেখি গোপিকাগণ শ্রীকুষ্ণকে 

বলিতেছেন- 

পতিম্থতান্বয়ভ্রাতৃ-বান্ষবানতিবিলংঘ্য তেইন্ত্যচ্যুতাগতাঃ। 

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কল্তাজেন্লিশি ॥ 

(শ্রীমদ্ভার্বতে ১০।৩১1১৬) 

_-"হে অচ্যুত, আমরা পতি, পুত্র, ভাই, বন্ধু পরিত্যাগ, করিয়া তোমার 
নিকট আগমন করিয়াছি, তুমি আমাদিগের আগমনাভিপ্রায জ্ঞাত আছ। 

তোমার উচ্চ সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ । হে শঠ, যে সকল নাবী ০৪ স্বয়ং 
আগতা। তাহাদিগকে কে পরিত্যাগ করে ।” 

গোপীরা নিজেদের কোনো স্থখ-কামন! লইয়া শ্রীকষের সহিত মিলিত হন 

নাই। গোপিকারা শ্রীরুষে অহেতুকী প্রেম নিবেদন করিয়াছেন। কেননা, 
'প্রেষ্ঠো ভবান্ তন্থভৃতাং কিল বন্ধুরাজ্মা*+__( তুমি সকল লোকের পরম প্রিয় 
বন্ধু, আত্মাম্বর্প )। শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের নিরুপাধি প্রেমাম্পদ | তাই গোপীরা 
শ্রকৃষ্ণকে বলিয়াছেন--“আমরা কোনও কামনা-বাসন। লইয়া তোমার নিকট 
আসি নাই। তোমাকে একান্তে ভালবামি, তোম। অপেক্ষা আর আমাদের 

কিছু প্রিয় নাই, তাই জাতিকুলমানে জলাঞচলি দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি ।” 

ব্রজগোপীদের মত ভগবানে (শ্রকষেে ) পরমপ্রেমরূপা' ভক্তি নিবেদন করিতে 
হইবে। এই প্রেমভক্তি হৃদয়ে জাগরূক রাখাই পরম পুকুযার্থ। ইহাই গোপী- 
প্রেমের মুলম্ত্র, গোপী-প্রেম কিন্তু প্রাকৃত কাম নহে, তবে প্রান্কত কামের মত 

করিয়া বর্ণনা করিতে হইয়াছে । “গৌতমীয়তস্ত্রে” বলা হইয়াছে (ভক্তি 
রসামৃতসিস্কৃতে উদ্ধৃত )-_ 

১ শ্রীষদৃভাগবতে ১০।২৯1৩২ 
১০ 
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প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। 
ইত্যুদ্ধবাদয়োইপ্যেতং বাস্ছস্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ 

(চৈঃ চঃ ম্ধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ ) 

-ব্রজঙ্বন্দরীগণের প্রেমই কামনাষে বিখ্যাত বলিয়৷ উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্ত- 

লকল সেই প্রেম লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন।” কবিরাজ গোস্বামীও 

বলিয়াছেন-_ 
গোপীগণের প্রেম অধির্ঢ ভাব নাম। 

বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ 

কামগন্ধহীন ম্বাভাবিক গোপীপ্রেম। 

নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥ 

( চৈ: চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 

ভগবান্ শ্রীক্ু্ণ ভগবদ্গীতার বলিয়াছেন। 
-__পর্বধ্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ॥ 

- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮1৬৬ 

“সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া! কেবল আমাকেই আশ্রয় কর' । 

--“মন্সনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমন্থুরু।” 
--শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৮1৬৫ 

(একমাত্র আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাকেই ভজন কর, আমার জন্যই 
যাগ কর, আমাকেই নমস্কার কর )। 

--কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন |, 

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৪৭) 
€ কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার কদাচ নহে )। 

গীতার এই নিফাম আদর্শ অবলম্বন করিয়া! গোপীগণ কৃফস্থখের জন্যই 
স্রীকফের সহিত মিলিত হইয়াছেন । 

গক্রজের গোপিকাগণ গীতার জঙ্গম প্রতিমা” । ব্রজনুন্দরীরাই এই নিষকাম 
অহেতুকী প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এই গোপীভাব লইয়া শ্রীকুফে 
প্রেমভক্তি নিবেদন করিতে হইবে । 

“অটৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্ুনদ হেম - 
লেই প্রেম! বৃলোকে না হয়” (চৈঃ চঃ ২২) 
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গোপীগণের মহিমা স্বয়ং হরিও বলিয়াছেন ([শ্রীমদ্ভাগবত ১০1৩২]২২)। 
বুদদাবনের গোম্বামীদের অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাহার 
শ্রচৈতন্তচরিতাম্বতে বলিয়াছেন-__ 

গোপীগণের প্রেম অধিরূঢভাব নাম। 

বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কত নহে কাম ॥ 

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ। 
কৃষেব্দ্িয়-প্রীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম। 
আত্মেজ্দিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 

কামের তাৎপর্য নিজসম্তোগ কেবল । 

কৃষ্ণনুখ-তাত্পধ হয় প্রেম ত প্রবল ॥ 

( চৈঃ চঃ আদিলীঙ্ ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 

টৈতন্যোত্তর পদসাহিত্যে এই গোপীপ্রেমের বিশদ ব্াখ্যা রহিয়াছে । 

শ্রচৈতন্ত “গোপীভাব' বা রাধাভাব অবলম্বন করিয়া ভগবান রুষ্ণের উপাসন। 
করিয়াছেন। বৈষ্বের শিক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্য যে আটা সংস্কত গ্লোক 
€ শিক্ষার্টক ) লিখিয়াছেন তাহাতেও এই ভাবটি আছে। শ্বোগীর অন্ুগভাবে 

শুষে নিরুপাধি প্রেম সমর্পণ করিতে হইবে, ফলাকাংক্ষা না করিয়! শ্রীকফ্ণের 
সেবা করিতে হইবে । এই প্রেমভক্তির বলে বৈষ্ণবভক্ত গোপীদেহ লাভ করেন। 

রাধাতত্ব 

গৌড়ীয় বৈষ্কবধর্মে ও দর্শনে শ্রীরাধা প্রথম হইতেই “কুষ্ণময়ী', “মহাভাব- 
স্বরূপিণী' ৷ বৈষ্ণব ধর্মমত ও দর্শন এবং রাধাকষ্ণকাহিনী বা গোপীক্কষ্ণকাহিনী 
ও গোপীপ্রেম লইয়া আমরা ঘে সমস্ত আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখিতে 

পাই যে খ্রীন্রীয় ্বাদশ শতাবে জয়দেব-গোর্ঠীর রচনাসমূহে তত্বাশ্রিতভাবে শ্রীরাধা 
ধর্মের সহিত ঈষৎ মিশ্রিত হইয়! পড়িয়াছেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিকাশ 
লাভ করিয়া রাধাতত্বটি শ্রীচৈতন্তের ভক্তিভাবের আদর্শে ও বৃন্দাবনের 

গোত্বামীদের বরসশান্ত্রে ও দর্শনশাস্ধে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 
কাব্যাদিতে প্রীরাধার কথা বহু পূর্ব হইতেই মিলিতেছে। আগেই দেখিয়াছি 
আদিরসাত্মক সাহিত্যের ম্ধ্য দিয়াই শ্রীরাধা ধর্মমতের মধ্যে প্রবেশ লাভ 
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করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার নববৈষ্ণবধর্মের মাধূর্ধলীলার আদর্শে নব নব 
মাধুধ্যে ও সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয়া পূর্ণরসময়ী হুইয়।৷ উঠিলেন। 

রাধাতত্বের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচন। করিবার লময় মনে রাখিতে 

হইবে রাধা" নামটির সাক্ষাৎ কোন সময় হইতে মিলিতেছে। মহাভারতের 

পরিশিষ্ট অংশ খিল হরিবংশে কৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা আছে। কৃষ্ণগোপীপ্রেম- 

লীলার কথ আছে । রাসলীলার অনুরূপ “হল্লীনকক্রীড়া"র কথা আছে কিন্ত 
কোনো গোপীর নাম নাই বা একজন প্রাধানা! গোপীও নাই। প্রাচীন 

পুরাণগুলির অন্যতম বিষ্ণপুরাঁণে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদের প্রেমের উল্লেখ 
আছে আর একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ পাইতেছি1 কিন্ত কোনো নাম 

পাওয়া যায় না। শ্রীকষ্ণ “হল্লীসকনৃত্য' হইতে একজন প্রধান! গোপীকে লইয়া 
বাহিরে আঙমিলে অন্তান্ত গোপীরা তাহাদের অন্থসন্ধান করিতে করিতে কৃষ্ণ ও 

গোগীটির পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন-__ 

অজ্রোপবিশ্ত সা তেন কাপি পুশ্পৈরলংকৃত! 
অন্থজন্মনি সর্ববাহ্মা বিষু্র ভ্যচিতো৷ যয়া ॥ 

( বিষুতপুরাণ ০।১৩।৩৪ ) 
--এই স্থানে উপবেশন করিয়া সেই রমণী কৃষ্ণ কতৃক পুশ্পের দ্বার 

অলংকৃত হইয়াছে যাহার দ্বার! অন্যজন্মে সর্বাত্মা বিষণ “অভ্যচিত' হইয়াছে । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতপুরাণকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে 

ভাগবতের “রাসলীলার” বর্ণনায় দেখি শ্রাক্ণ রাসমগুল হইতে একজন গোপীকে 

লইয়া অন্তহিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ অন্বেষণ করিতে করিতে কোন 

কুণ্জের বহির্দেশে কৃষ্ণ ও সেই কৃষ্ণপ্রিয়তম গোপীর পদচিহ্ন দেখিয়! বলিলেন: 
অনয়ারাধিতে। নৃনং ভগবান্ হবিরীশ্বরঃ। 

যঙ্ো! বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামানয়জ্হঃ | 

( শ্রীমদ্ভাঁগবতে ১০।৩০।২৮' 

_-'ইছার ছারা (সেই গোপী কতৃক ) নিশ্চয়ই ভগবান্ হরি 'আরাধিত 
হইয়াছেন, যার ফলে গোবিন্দ আমাদিগকে ( গোগীদিগকে ) পরিত্যাগ করিয় 

প্রীত হইয়া! ইহাকে এই নির্জন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন” এই ক্লোকের মধে। 
স্পষ্ট করিয়া “রাধা নামটির উল্লেখ নাই। বিষুপুরাণের “অভ্যচিতঃ শবে; 
স্থানে ভাগবতপুরাণে পাইতেছি “অনয়ারাধিতঃ। এখানে অনয়া আরাধিত 

বা অনয়া৷ রাধিতঃ দুই ন্নকম ব্যাখ্যাই হইতে পারে । শ্রীধর শ্বামী এই শ্সোকে! 
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টীকায় কোনো কথাই বলেন নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শান্ত্রকারগণ 
ভাগবতের এই গ্পোকের মধ্যেই রাধাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। সনাতন 

গোম্বামী ভাগবতের ৈষ্ণব-তোষিণী টাকায় বলিয়াছেন__“অনযৈব 

আবাশ্বিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন তু অস্মাভিঃ। রাধয়তি আবাধয়তি 
ইতি রাখেতি নামকরণঞ্চ দশিতম্।” বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন__“নূনং হরিরয়ং 
রাধিতঃ। বাধাম্ ইতঃ প্রাপ্ত: ইত্যার্দি।৯ ভাগবতকার রাঁধানামের আভাস 
দিলেন, স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিলেন না । টীকাকারগণ এইস্থানেই রাঁধাকে স্পষ্ট 

করিয়া উল্লেখ করিলেন । বিশ্বনাথ চক্রবর্তা বলেন--“গোপিকাগণ পদচিহ্ছের 
দ্বারাই রাধাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধার সৌভাগ্য 
ব্ধিত করিবার জন্যই নামটি প্রকাশ করেন নাই । এখানে বাধার নামটির 

স্পষ্ট উল্লেখ পাইলে অনেক সমস্যা সহজ হইয়া উঠিত। 

পদ্মপুরাণের বহুঙ্লোকে রাধার ব! রাধিকার নাম স্পষ্ট করিয়া পাওয়া যায়। 

রূপ গোস্বামী তাহার 'উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে এবং কবিরাজ গোত্বামী তাহার 
চৈতন্তচরিতামুতে পন্ুপুরাণ হইতে রাধার উল্লেখসহ বহু শ্লোক উদ্ধৃতি 
হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। 

যথা রাধা প্রিয়া বিস্বোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । 

সর্বগোপীধু সৈবেকা বিষ্কোরত্ন্তবল্লভা ॥”২ ( পদ্মপুরাণ ) 

পদ্মপুরাণে রাধার জন্সবৃত্তান্তও প্রদত্ত হইয়াছে । 'ভাত্রমাসে শু্ূপক্ষে 
অষ্টমী তিথিতে বুষভান্ুর যজ্ঞভূমিতে দিবাভাগে এই রাধিকা জাতা! হইয়াছিল । 

ভাব্রমাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী-সংজ্ঞকে তিথোৌ। 
বুষভানোর্জ্ভূমৌ জাতা৷ সা! রাধিকা! দিবা ॥ ( পন্পপুরাণ ৪1৪১) 

এখানে বাধাঁকে কৃষ্ণের আছ্যাপ্ররূতি ও কুষ্ণবল্পভা বল। হইয়াছে, ছুর্গাদি- 

দেবীগণ রাধিকার কলা অংশ, এই রাধিকার পদরজ:-স্পর্শ হইতেই কোটি 
বিষ জন্মগ্রহণ করে। রাধিকার এই ব্বপ কিন্তু পরবর্তী কালে প্রাপ্ত রূপ 

বলিয়। মনে হয়। 
্র্ষবৈবর্তপুরাশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বেশ ঘটা করিয়৷ বর্ণনা করা! 

হইয়াছে। এখানে বাধাকে কৃষ্ণের পরিণীতা স্ত্রীকপে বর্ণনা করা হইয়াছে 
১ তুঃ- কঞ্খবাঞ্ৰাপৃত্তিরূপ করে আরাখনে। 

অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে | (চৈহ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 
২ চৈঃচঃ আদিলীল! ৪র্থ পরিচ্ছেদ উদ্ধত । 
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দেখা বায়। “রাধা” শকের যে বৃযুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে নারদপ-ঞচরাতে 

তদনুরূপ ব্যাখ্যা মিলিয়াছে । 
রা'শবোচ্চারণাদ্ ভক্ত! ভক্তিং মুক্তিঞ্রাতি সঃ । 
ধা*শব্দোচ্চারনেনৈব ধাবত্যেব হরে £ পদম্ ॥ 

(ব্রহ্মবৈবর্ত- প্রকৃতি খণ্ড ৪৮1৪০ ) 

রূপ গোস্বামী তাহার “উজ্জলনীলমণি'র শ্রীরাধাপ্রকরণে বলিয্মাছেন যে, 

গোঁপালোত্তরভাপিনী' নামক উপনিষদে যিনি গান্বর্বানামে বিশ্রুতা, থক্- 

পরিশিষ্টে সেই রাধা মাধবের সহিত উদ্দিতা। 

গোপালোত্তর-তাপস্তাৎ যদ্গান্ধর্ববেতি বিশ্রুতা 
রাধেত্যুকপরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা । 

( উজ্জ্লনীলমণি, শ্রীরাধাপ্রকরণ ৪) 

হুলাদিনী যে মহাশক্তি যিনি সর্বশক্তিবরীয়সী সেই রাধা হইলেন 
তৎসারভাবরূপা, তস্ত্রে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।৯ জীবগোস্বামী ও কষ্ণদাস 

কবিরাজ 'বৃহদৃগৌতমীয়তন্ত্র হইতেও রাধা সম্বন্ষে একটি শ্লোক উদ্ধার 
করিয়াছেন। আনন্দদায়িনী পরমদেবত! বাবিক! কৃষ্ণস্বরূপ। ৷ ইনিই নিখিল 

বিশ্বকাস্তি ও দিব্যরূপ সম্মোহিনী । 
দেবী কষ্চমরী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । 
সধলঙ্ষষীময়ী সবকান্তিঃ সম্মোহনী পরা ॥ (বৃহদৃগৌতমীয়তন্ত্রে ) 

( চচঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত ) 
জীব গোম্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তাঁ 'বরদ্ষসংহিতা'র টীকায় ঞ্ককৃপরিশিষ্টের 

এই শ্লোকার্ধ উদ্ধত করিয়াছেন-_ 

“রাধয়া মাধবেো!। দেবে! মাধবেনৈব রাধিকা? 
তব্রূপে শ্রীরাধার পর্ণবিকাশ বুন্বাবনের গোস্বামীদের শাস্তগ্রন্থে। কিন্ত 

কষ-প্রেমলীলায় বাধার শেষটত্ব গোস্বামীদের পূর্বেই সাহিত্যাদিতে পাওয়া যায়। 
কোন কোন গ্রন্থে রাধাকে কৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । 

 জয়দেবের গীত-গোবিন্দের “যেধৈর্সেছরম ইত্যাদি প্রথম ক্লোকে ও কেশব 
সেনের "আহৃতাস্ঘ' ইত্যাদিতে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 

১ জয়াদিনী হা অহাশাজিঃ সর্বশ ভিবরীয়মী। 
তৎসারভাবন্ধপেয়মিতি তত্ত্রে প্রতিচিত1 ॥ (উঃ মঃ ভরীরাধা-প্রঃ ৬) 
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| প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রাধার উল্লেখ । 
রাধাকুষ্ণকাহিনী আলোচন! করিবার সময় আমরা! দেখিয়াছি যে প্রাচীন 

ভারতীয় সাহিত্যেই প্রথম রাধার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে । প্রাকৃত ক্পোক- 
সংগ্রহ, হালের "গাহাসভ্সঈ তে কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক কয়েকটি কবিত৷ 
বা গাথা আছে । একটি কবিতায় স্পষ্ট করিয়! রাধার উল্লেখ দেখা যায়। 

মুহমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবণেস্তো । 

এআণং বল্লবীণং অগ্লাণবি গোরঅং হরসি ॥ ( গাহা ১/৮৯) 

_-হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের (মুখের বাতাস) ছারা রাধিকার (মুখলগন ) 
গোরজ (গরুর খুর হইতে উখিত ধূলিকণা ) অপনয়ন করিয়া এই বল্লবীগণের 
(ব্রজগোপীদের ) ও অন্যান্য রমণীদেরও গৌরব হরণ করিতেম্ব। এই গাথাটির 

মধ্যে কেবল যে রাধিকার নামই স্পষ্ট করিয়া পাওয়। গেল ফ্টাহাই নহে, কৃষ্ণ- 
গোপী প্রেমলীলায় রাধার প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (দখা গেল। এই 
আদিরসাজ্মক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় কোন অতিরিক্ত তত্ব ঝ্বাছে বলিয়া! মনে 
হয় না অর্থাৎ সাহিত্যের আদিরস ছাড়া আর কিছু আছে কিন্নী সন্দেহ। উগ্র 
দেহাত্রিত গোপী-কৃষ্চ বা রাধা-কু্ প্রেমকাহিনীকে সাহিত্য রপায়িত করা 
হইয়াছে। প্রাক্কৃত সংকলনটি খরায় চতুর্থ শতাব হইতে অষ্টম শতাবের মধ্যে 
রচিত হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে ইহা! বল! যায় যে রাধারুষ্ণের প্রেমকাহিনী 
রী চতুর্থ পঞ্চম শতাবেই সাহিতে]র বিষয়ীভূত হইয়াছিল । 

্রীন্ীয় অষ্টম শতান্দে রচিত ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের নান্দী- 
শ্লোকে যমুনাতীরে রাসক্রীড়ার সময়ে কেলিকুপিতা ও অশ্রকলুষ। রাধা এবং 
তাহার উদ্দেশ্টে কৃষ্ণের অন্ুনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে । এখানে বাধা-কৃষ্ণকে 

দেবতারপে স্তবতি করা হইলেও রাধার মধ্যে তদতিরিক্ত কোন তত্ব নাই। 

নবম শতান্ে রচিত আনন্ববর্ধনের ধন্যালোক গ্রস্থে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় 

একটি প্রাচীন গ্পোক উদ্ধত দেখি। শ্লোকটি তাহার পূর্বে রচিত। ইহাতে 

প্রবাসী ক্ুষ্ণ বুন্নাবন হইতে প্রত্যাগত কোন সখাকে রাধা ও গোপীগণের কুশল 
প্রশ্ধ করিতেছেন । 

্রন্ীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব হইতে বাধারুষ্ণ ব।৷ গোপীকুষ্কের প্রণয় কাহিনীকে 
উপজীব্য করিয়া বহু সংস্কৃত-প্রারত প্রকীর্ণ শ্লোক রচিত হইয়াছে । “কবীন্দ্রবচন- 

সমূচ্চয়', “সছুক্তিকর্ণাম্বত', 'প্রাকৃত-পৈষ্গল' প্রস্ৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে এই ধরণের 
অনেক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবিরা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই যে রাধা" 
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কের প্রেমলীল! বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে বাধাকষ্ণ-প্রেমকাহিনী কবিদের 

নিকট অতি প্রিয় ছিল বলিয়াই এত অজঙ্র কবিতা রচিত হইয়াছে । তাহাদের 

রচিত বহু মানবীয় প্রেমের কবিতাও পাইতেছি। মনে হয় অনেকে কাব্যের 

বিষয়বস্তু হিসাবে রাধাক্-প্রেমকাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে কবিরা 

লক্ষী-নারায়ণ ও শিব-পার্তীকে লইয়াও আদিরসাম্মক কবিতা রচন। 
করিয়াছেন । রাধারুষ্ণ-বিষয়ক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত পদে গৌড়ীয় বৈষণবধর্মের 

লীলাভাবনার কচিৎ সাক্ষাৎ মেলে । এই সমস্ত কবিতায় একটি বিষয় স্পষ্ট 

হইয়া উঠিয়াছে যে বাধ! "দেবী পধায়ে উন্নীত হইয়াছেন এবং লক্ষীপ্রেম 
হইতেও বাধা প্রেম শ্রীকৃষ্ণের নিকট অধিকতর অভীগ্সিত হইয়া! উঠিয়াছে। 

্রীন্্ীয় ঘাদশ শতাব্দে লক্্ণসেনের সভাকবি জয়দেব রাধাকুষ্ণ-প্রেমলীল৷ 
অবলম্বন করিয়! একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করিলেন । জয়দেবের গীতগোবিন্দ' 

কাব্যে রাধারুঞ্জলীলারস ও কাব্যরস দুইটি একসঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে। 

কাব্যের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়-_-“যদ্ি 
হরিম্মরণে সরসং মনঃ” এবং “যদি বিলাসকলাস্ কুতুহলম্*__উক্ত্িটি সেই কথাই 

মনে করাইয়া দেয়। জয়দেবের কাব্যেই শ্রীক্ুষ্ণের মাধুর্যলীলার স্পষ্ট উদ্বেখ 
দেখা গেল। গৌড়ীয় বৈষ্বদের মধুররসের স্থচনা জয়দেব হইতেই। জয়দেখ 
শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্যলীলার চেয়ে মাধুধ্য লীলার উপরই জোর দিয়াছেন। গীত- 

গোবিন্দে' রাধাকুষ্ণলীল! ঈষৎ তত্বাশ্রিত হইতে দেখা যায়। কেবল জয়দেবের 

কাব্যেই নয়, জয়দেবের যুগে রাধাকৃষ্-প্রেমলীল! সম্পকীঁয় যে প্রকীর্ণ কবিতাগুলি 
লেখা হইয়াছিল তাহাদের মধোও মধুররসের আভাস পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য 
কৃষ্ণ-বিরহদশায় জয়দেবের পদ শ্রবণ করিয়। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন। তীহার 

অনুমোদনের ফলে গৌড়ীয় বৈষুবের নিকট জয়দেব 'গোত্বামী” পদবীতে উন্নীত 
হইলেন এবং তাহার কাব্য “গীতগোবিন্দ” অন্যতম বৈষ্ণবশান্ত্র বলিয়া! পরিগণিত 
হইল। ভক্তিভাব বা অধ্যাম্মরস কাব্যের সমস্ত অংশে তেমন গভীরভাবে 

ফুটি্া উঠে নাই । কবি জয়দেবকে মনে- প্রাণ বৈষ্ণব বলিয়াও ধারণা করা 
শক্ত । 

শ্রীচৈতন্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়া 'ব্রক্ষ-সংহিতা ও শ্রীরুষ্ণকর্ণাম্বত" নামে 
দুইখানি ভক্তিভাবের গ্রন্থ আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনেন। লীলাশুক 

বিদ্বমক্গলের “কর্ণামৃত' (ভ্রীরুষ্কর্ণামৃত) গ্রস্থখানি অধ্যাত্মরসে ভরপুর । 'গ্রন্থখানি 
জয়দেবের সময়ে বা তাহার কিছু পরে দক্ষিণদেশে রচিত হইয়া থাকিবে । 
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কর্ণাম্বত পড়িলে মনে হয় কবি মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন, সেই বৈষ্বদৃষ্টিতে 
লীলাপ্রার ও লীলা-আম্বাদনের জন্যই. তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন 
এইজন্তই চৈততন্যদেব গ্রস্থখানিকে এত সমাদর করিতেন। শ্রীচৈতন্তের 

'রাধাভাবের' সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করে তাহার দাঁক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর 
হইতে । গোদাবরীতীরে বায় রামানন্দের সহিত “রাধাভাবের' নিগুঢ়তত্ব 
সম্পর্কে তাহার আলোচন। হইয়াছিল। ইহাতেই বোঝা! যায় যে দক্ষিণদেশে 

'রাগাস্থগা' সাধন। পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। দক্ষিণদেশের আলোয়ার বৈষ্ণবগণ 
অন্ুরাগের পথে বিষ বা কৃষ্ণের ভজনা করিতেন । সেখানকার ্রাহ্ষণ বৈষ্ণবগণও 
শ্ীকুষ্ণকর্ণামৃত গ্রস্থ ভক্তিভাবে পাঠ করিতেন । এই গ্রন্থের ছুইটি ্লোকে রাধার 
স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়৷ য!য়। শ্লোক ছুইটি পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের মধ্যে মধুররসাশ্রিত আরও যে সমস্ত কবিতা "মাছে তাহাদের 
লক্ষ্যও রাধা । রাধুষ্প্রেমের তত্ব এই গ্রস্থখানিতে চমৎক্কারভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। গ্রন্থখানির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো এই যে বাধাতত্ব 
৪ লক্ষমীতত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য দ্রেখা যায় না। বাধাকে লইয়া বৈষ্ঞবধর্মের 

প্রসার হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বিমাবে রাধার 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় বৃন্বাবনের গোম্বামীদের রচনায় । 

মধুররসের আশ্রয়ে রাধ! বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ লাভ করার পর্ন লক্ষমীর সহিত 
যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইলেন। বৈকুষ্ঠের বিষ্ণুর শক্তি বা স্ত্রী বা লক্ীদেবী ও 
রাধা অনেক ক্ষেত্রে এক হইয়া গিয়াছেন এবং উভয়েই কৃষ্ণবল্পভা' | ক্রমে ক্রমে 

রাধাপ্রেম বিষুঃ ও কৃষ্ণের নিকট লক্ষ্মীপ্রেম হইতে অধিকতর স্পৃহনীয় হইয়া 
উঠিল । লঙ্ষমী, শ্রী, রম! প্রভৃতির প্রেম হইতে গোপীপ্রেম যে শ্রেষ্ঠ তাহার 

আভাম ভাগবতাদি পুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতায় 

তাহার ইঙ্গিত পাওয়! যায়।৯ "গীতগোবিন্দে' ও 'কষ্ককর্ণামৃতে' বিষুরশক্তিবপা 
লক্ষ্মী ও কৃষ্ণশক্তিরূপা রাধা যেন এক হইয়া গিয়াছেন। চতুর্দশ শতান্দে রচিত 
“প্রাক্কৃত-পৈক্গছলের' একটি আধায় দেখা যায় কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা দেবতাসমাজে 

সম্মানের আসন পাইয়াছেন। এখানে লক্ষ্মী, গৌরী, মহামায়! প্রভৃতি দেবীর 

” অর্থাৎ রাধিকারও উল্লেখ আছে। 

৯ “রাধাং সংস্মরতঃ শ্রিয়ং রময়তঃ খেদে| হরেঃ পাতু বঃ।” 
€ কম্যচিৎ-_সহৃক্িকর্ণাযৃত? ১৬১1৪.) 
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“লচ্ছী রিদ্ধি বুদ্ধী লজ্জা বিজ্ঞা কখমা! অ দেঈ। 
গোরী রাঈ চুপ ছাআ! কন্তী মহামাঈ ॥৮১ 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ষলীলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিষুঃশক্তি 
বা কষ্ণশক্তি হিসাবে ক্মধা লক্ষ্মীকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, আর কোন দিন 

উভয়ের মিলন হয় নাই। গোড়াতে অবশ্ত প্রাচীন লক্ষীবাদকে আশ্রয় 
করিয়। রাধাবাদ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বিদ্াপতি ও বডুণীদাসের 

প্রাদেশিক সাহিত্যে (নব্য ভারতীয় আর্ধভাষা ) রাধা-রুষ্ণের মধুররসাশ্রিত 

প্রেমলীলার শ্ফুরণ দেখা যায়। মালাধর বন্থর 'শ্রীরুষ্ণ-বিজয়ে' সরল ভক্তিভাব 
ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের যুগেই রাধাধাদকে অবলম্বন করিয়া বৈষবধর্মে 
কৃষ্ণশক্তি হিসাবে রাধার পূর্ণবিকাশ হয়। বুন্দাবনের গোম্বামীদের মননে ও 
চিন্তায় রাধাতত্ব পূর্ণমর্ধ্যাদায় বিকশিত হইয়া উঠে। শ্রীটচতন্তের সাধনাও ছিল 
রাধা-ভাবের সাধনা, “আমার বাধাভাবের গৌরহরি', অথবা “আমার গৌরভাবের 

রাধারাণী' । রূপ গোস্বামী তাহার “উজ্জবল-নীলমণি'তে মধুর বা৷ উজ্জলরসের 
মাধ্যমে রাধাকে 'পূর্ণরসময়ী' “মহাভাব-স্বরূপিনী” বলিম্না ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
জীব গোম্বামী তাহার 'ষট্সন্দভে বাধাবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন । 
এতদুভয়কে অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাহার শ্রাচৈতন্যচবিতাম্বতে 

রাধাবাদের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। জীব গোস্বামী ভাগবতপুরাণকেই 
রাধাকষ্*-তত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়! ধরিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য ব্রহ্স্থত্রের 

আর ভাষ্য বচন করেন নাই। কেননা ভাগবতই ব্রন্মস্থত্রের সর্ব্েষ্ট ভাষ্য । 

পরবতীকালে বলদেব বিদ্যাভূষণ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অন্থসরণ করিয়া 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতাহ্যায়ী কৃষ্ণতত্ব ও কৃষ্ণশক্তিরূপে রাধাতত্বের বিশ্লেষণ করেন 
এবং সেই উদ্দেশ্ঠেই “গোবিন্দভাষ্য' নামে ক্রন্ষস্থত্রের একটি 'ভাষ্যও" রচনা 
করেন । 

বুন্দাবনের গোন্বামীদের পদাংক অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার 

প্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রাধারুষ্ণতত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তীহার ভাবনায় 

গৌড়ীয় বৈষ্বতত্বের কবিত্বময্ন প্রকাশ ঘটিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর 

নিজের অনন্গুকরণীয় ভাষাতেই শ্রারাধার স্বরূপ বর্ণন। করিতেছি । তিনি 
বলেন-_ 

১ ডঃ সুকৃমার সেনের 'বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাল,' প্রথম খণ্ডের পর্ান্ধ (পৃঃ ৫৯) ভ্রউব্য ) 
২ চৈ চ. আঙ্গিলীল। গর্ঘ পরিচ্ছেদ । 



গোপী-কাহিনী ১৫৫ 

“রাধা পূর্ণশক্তি রুষণ পৃর্ণশক্তিমান্। 
ছুই বন্ত ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমান | 

মুগম্দ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নিজ্বালাতে ঘেছে নাহি কভূ ভেদ ॥ 

রাধা, কৃষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ । 
লীলারস আম্বাদিতে ধরে ছুইরূপ ॥” 

“রাধিকা হয়েন কুষ্জের প্রণয়-বিকার । 

স্বরূপশক্তি 'হলাদিনী' নাম ধাহার ॥ 

হলাদিনী করায় কষে আনন্দান্বাদন । 

হলাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥” 

“সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কষ্ের স্বরূপ । 

একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে স্থিৎযারে জ্ঞান করি মানি ॥” 

“হলাদিনীর সার-_প্রেম, প্রেম-সার- ভাঙ। 
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব | 

মহাভাবন্বরূপা শ্রারাধ। ঠাকুরাণী। 
সর্বগুণথনি কষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ 

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যায় চিতেক্দ্রির কায়। 

কষ্-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥” 
“গোবিন্নানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী | 

গোবিন্দ-সর্বন্বসর্ব কান্তাশিরোমণি ॥ 

কৃষ্ণময়ী রুষ্ণ ধার ভিতরে বাহিরে । 

বাহা ধাহা নেত্র পড়ে তাহ! কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ 

কৃষ্ণবাঞ্থণ পৃষ্িবপ করে আরাধনে 
অতএব রাধিক। নাম পুরানে বাখানে” ॥৯ 

পুরাণাদিতে দেখ! যায় দার্শনিক দৃষ্টিতে লক্ষ্মী শক্তিমান্ বিষ্ুতর শক্তিনাত্র” 
কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে বিষুঃ ও লক্ষ্মী স্বামি-্ত্রী মাত্র, লাধারণ জনগণ তাহাদের 

সমাজবোধের দ্বারাই ধর্মবোধকে গড়িয়া তোলে, এই সমাজবোধ দ্বারাই সর্বত্র 

১. চৈ, আদ ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ । 



১৫৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

শক্তি ও শক্তিমান্ স্বামী-স্ত্রীরূপে কল্লিত। সেইজন্যই লৌকিক বিশ্বাসে রাধা ও 
রুষ্ণ স্বামী ও স্ত্রী, দার্শনিক বিচারে যাহাই হউক না কেন। ক্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 
ঘটা করিয়া রাধাকৃষ্চের বিবাহ দেওয়া হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের মৃত্ডির পাশে শ্রীরাধার 
যুপ্তির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হয়তে। লৌকিক বিশ্বাস পরোক্ষভাবে কাজ করিয়াছে । 

জীব গোস্বামীর মতে রাা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া স্ত্রী । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্ণবধর্ম ও তত্বের ভাষ্য । ভক্তকবি মানসনয়নে 
রাধারুষ্ণের প্রেমলীল! দর্শন করিয়! ধন্য হইয়াছেন । পরিকররূপে এই লীল। 
স্মরণ ও লীল। আন্বাদন বৈষ্ণবদের হইল পরম সাধন ও সাধ্য । 

বাধার ভাব অবলম্বন কর]। সম্ভব নয়, সেইজন্ত রাধাভাবের অন্ুগভাবে বা 

গোপী-অন্গগতি আশ্রয় করিরা ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজনা করিতে হইবে। 

বৈঞব কবি এই অলৌকিক এবং অপ্রারুত রাধারুষ্ণের প্রেমলীলাকে সাহিত্যে 

রূপায়িত করিতে গিয়। ্রারত প্রেমের আদর্শ ই গ্রহণ করিরাছেন এবং নরনারীর 

প্রেমের সমস্ত বৈচিত্র্য ও মাধুর্য ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। রূপগোস্বামী 
প্রভৃতি বৈষ্বরসশান্ত্কার আলংকারিক দৃষ্টিতে এই প্রেমের রসমৃত্তি দান 

করিয়াছেন । তীহারাও সাধারণ অলংকারের বীতি-অন্ুঘায়ী “কৃষ্ণ ও রাঁধাকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক ও নায়িকা বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।” 

ব্রজেন্দ্রনন্দন কষ্ণ নায়ক-শিরোমণি । 

নায়িকার শিরোমণি রদ ঠাকুরাণী ॥১ (টৈঃ চঃ মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ) 

রূপ গোস্বামীর বর্ণনার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় 'অলংকার-শান্ত্রের ও 
কামশান্ত্রের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বৈষ্বশান্ত্রকারগণ বার বার মনে 
করাইয়। দিয়াছেন যে ব্রজন্গন্দরীগণের সহিত শ্রীরুষ্ণের এই প্রেমলীলা প্রারুত 
মানবীয় কাম নহে, কিন্তু কাম্-ক্রীড়াসাম্যে ইহাকে কাম" নাম দেওয়া 
হইয়াছে এবং সাহিত্যের বূপারণে ইহাকে প্রাকৃত কামের মত বর্ণন। করা 

হইয়াছে । এইজন্য সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ও কামশাস্ত্রে “আদর্শ নায়িকাকে 
যতপ্রকার সৌন্দরধ্য-মাধূর্ধ্যাদি গুণের দ্বারা ভূষিত কর! হইয়াছে সে সমস্ত 
একাধারে শ্রীরাধিকাতেই সন্গিবেশিত হইয়াছে । রাধাকে পূর্ণপ্রেমময়ী করিতে 

গিয়া বৈষ্৫বকবিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃত নায়িকার দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন । 
রাধা-কৃষ্ণের লীলা-সংযোগকারিণী “যোগমায়া' বা! পৌর্ণমাসী” ও বডুচণ্ডীদাসের 

১ চৈ.চ, অধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ । 



গোপী-কাহিনী ১৫৭ 

কাব্যের “বড়ায়িকে' কামশাস্ত্রাদিতে বণিত 'কুট্টনীচবিত্রের' মত করিয়৷ বর্ণনা 
করা হইয়াছে। 

রূপ-সনাতন-জীব গোম্বামীর রচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক মত 
তখা বাধা তত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ; রূপগোম্বামীর 'উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরাধার 
ষে বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় শ্রীরাধাকে 'পূর্ণরসময়ী' ও “প্রেমস্বরূপিণী' 
“মহাভাবে' পরিণত করা হইয়াছে । জীব গোস্বামী ইহাকেই অপৃধ মনীষা- 
বলে দার্শনিক মনন ও চিন্তার সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । সংক্ষেপে বলিতে 

গেলে শ্রীরাধার পূর্ণবিকাঁশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ-অবলম্বী সংস্কতভাষায় 
রচিত গ্রস্থাদিতে ও তদম্ুসারে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কৃষ্দাস কবিরাজের 

গ্রীচৈতন্তচরি তামৃতে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে বাধাপ্রেম বা! রাধাতত্বটি 
রূপায়িত করা হইয়াছে । গোম্বামীদের মতে শ্রীরাধায় দেহ অগপ্রাকত, 

মর্ত্যচেতনার গন্ধও ইহাতে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবি ফেঁ ভাবে রাধার বর্ণনা 

করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়--শ্রীরাধা তাহার “মানবী সঙ্গিনীকে একেবারে 

ত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীরাধার পূর্বরাগ, অঙ্থরাগ, স্বান, বিরহ, মিলন 
প্রভৃতি পধ্যায়ের বর্ণনায় মর্ত্যবাসনা যেন অনেক সময় প্রাধাস্ত্র লাভ করিয়াছে। 

অধ্যাম্মন্থর ও দেহকামনা যেন হাত ধরাধরি করিয়া বিরাজ করিতেছে । 
প্রাক্চৈতন্যযুগের পদাবলীতে শ্রীরাধার এই মিশ্ররূপের পরিচয় বিশেষ 

ভাবে পাওয়া! যায়। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ|বলীতে বাধার 
মর্ত্য রূপটিই যেন বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিগ্যাপতি কবি হিসাবেই রাধাকে 

রূপ দ্রিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও তার পরিবেশটি ছিল “বৈষ্ণব । তবু 
বিদ্াপতির কাব্যে অধ্যাত্বহ্থর স্পষ্ট, এমনকি শ্রচৈতন্ প্রবতিত লীলাভাবনার 

সচনাও দেখ! যায়। বড়ুচণ্ীদাসের কাব্যে যেন মত্ত্যরসেই প্রাধান্য । তবু 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবদের আকাঙ্ক্ষিত “লীলাবাদ' ও মধুরসের কথাও ইহাতে 
পাওয়া যায়। 

কবিরাজ গোস্বামী তাহার '্্রীচৈতগ্চরিতামুতে' রাধার যে মূর্তি অঙ্কন 
করিয়াছেন তাহাতে চৈতন্দেব ও রাধা এক হইয়া গিয়াছেন। 

কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের “যুগল” সেবাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধ্যবস্ত । কিন্ত 
শ্রীরাধা ভক্তগণের প্রেমদায়িনী বলিয়া ক্রমশঃ রাধাতত্বেরই যেন প্রাধান্য 
অনুভূত হইল। “ভক্তগণের সখ দিতে হুলাদিনী কারণ।” 'শ্রীরাধার' নামেই 
যেন কৃষ্ণের পরিচয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও পদাবলী-সাহিত্যে কের পরিচয়, 
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হইল রাধার নামে-রাধানাথ, রাধাবল্পভ, রাধারমণ ইত্যাদি নামে। 

“জয় রাধে" ধ্বনি বুন্দাবনের ও বাঙ্গলাদেশের বৈষ্ণবদেব জিহ্বাগ্রে শোনা যায়। 

॥ সখীসাথন! বা! সখীভাব ॥ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্যতম বস্ত-_সখীর অন্গগতভাবে রাধাকুষ্ণের লীলা 

আস্বাদন । সধীভাবের আলোচনা করিতে হইলে আমাদের ছুইটি জিনিষের 
উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, একটি হইল তাহার ইতিহাসের দিক, আর একটি 

তত্বের দিক। কৃষ্ণের প্রেমলীলায় সখীদের একটি ভূমিকা আছে । এই সবীব। 
আসলে ব্রজগোগী। ব্রজগোগীদের সহিত প্রেমলীলায় রাধার প্রাধান্য যেমন 

বাড়িতে লাগিল, ব্রজগোগীরা ও সেইভাবে অস্তরালে যাইতে লাগিলেন । ভাগবতে 

ব্রজগোপীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলা বণিত হুইয়াছে ৷ সেখানে একজন প্রধান 

গোপীর উল্লেখ থাকিলেও সকল ব্রজস্গন্দরীই কৃষ্ণের বল্পভা অর্থাৎ প্রেম-লীলায় 

অংশভাগিনী, পরবর্তাঁ পুরাণে ও বিবিধ বৈষ্ণবশাস্ত্রে যখন রাধার সর্বময় প্রাধান্য 

প্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই ব্রজগোপীর|ই রাধাক্ষ্চের প্রেমলীলায় অথীর স্থান 
গ্রহণ করিল। রাধাকৃষ্-বিষয়ক লৌকিক সাহিত্যেও ক্রমে ক্রমে রাধার 

শ্েষ্ঠত্ব দেখা যায়। সংস্কত-প্রাকৃতে রচিতে প্রকীর্ণ কবিতায় ব্রজগোগীদের 

মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকষ্ণের 

প্রেমলীলায় ব্রজগোগীরাই সখীতে পরিণত হইয়াছেন, বৈষ্ণব ধর্মমতে 
পূর্ণভগবান্ শ্রীকষ্ণের অংশরূপে দেবীগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবীগণই কৃষ্ণের 

প্রেমলীলায় গোপিকারূপে জন্মগ্রহণ করিয়৷ সবীস্থানীয়া হন। এই সখীগণ 

রাধিকারই কায়বাহত্বরূপ। সখী ছাড়া রাধারুষ-প্রেমলীলা এতটা পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইত কিনা সন্দেহ। সখীরা লীলা-বিষ্তারিণী, রাধার সহিত কৃষ্ণের 
'মিলনেই তাহারা পরমানন্দ লাভ করিতেন, তীহাদের নিজের কোন কামনা- 

বাসন ছিলনা, “কৃফলঙ্গহুখস্পৃহা'_ তাহাদের মোটেই ছিলনা, মুল বাধিকাঁ- 
স্বরূপ প্রেমকল্পলতার তাহার। পল্পবসদৃশা । লৌকিক সাহিত্যেও দেখি দুস্তস্ত- 
শকুস্তলার প্রণয়কাহিনী সখী অন্ুথয়! ও প্রিয়ংবদাই সম্পূর্ণ করিয়া! তুলিয়াছে। 
কবিরাজ গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন-_ “কুষ্ণলীল! মনোবৃত্তি সী আশ পাশ ।” 
জরীরা দূর হইতেন রাধাকক্ণের লীল! দর্শন করিতেন এবং নান! ব্যপদেশে 
উভয়ের মিলন সংঘটন করাইয়া দিতেন এবং যুগলের সেবাই ছিল তাহাদের 
'াস্তরিক কামনা । কুষ্জের গ্রেমলীলায় অংশগ্রহণ তাহাদের কাম্য ছিল না। 
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তবু শ্রীরাধা অনেক সময় তাহার সখীদিগকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইতেন। 
তাহারও উদ্দেশ্ট রাধারুষ্ণলীলার পুরিপুষ্টি। 

গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মে শ্রীচৈতন্তের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর সখী-সাধনা আরও 
স্পষ্ট হইয়। উঠে। কপগোস্বামীর "উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে রাধাকৃষ্কের নিত্য 

লীলায় সধীদের ভূমিকার কথ! আছে । বঘুনাখ দাস পুরীতে স্বরূপ-দামোদর ও 
রায় রামানন্দের নিকট সখীসাধন শিক্ষা করিয়াছিলেন । কৃষ্দাস কবিরাজ 

রঘুনাথ দাসের নিকট সমস্ত তখ্য অবগত হইলেন। রঘুনাথের স্তবাবলী ও 
কবিরাজ গোস্বামীর “চৈতন্তচরিতামতে' সথী-সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
রাধারুষ্ণলীলায় সখীদের ভূমিক! কষ্দাস কবিরাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_- 

রাধারুষণের লীলা! এই অতি গুঢ়তর। 
দাস্-বাৎসল্যাদদি ভাবের না হয় গোচর ॥ 

সবে এক সথীগণের ইহা অধিকার । 

সী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার । 
সখী-বিন্ু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। 

সখী-লীলা বিস্তারিয়া সধী আস্বাদয় ॥ 
সথী বিন এই লীলায় অন্যের নাহি গতি । 

সখীভাবে তারে করে যেই অহ্গতি ॥ 
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায় । 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 

সখীর ত্ঘভাব এক অকথ্য-কথন। 

রুষ্খসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ 

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীল! যে করায়। 

নিজকেলি হেতে তাহে কোটি সুখ পায়। 
রাধার ত্বরূপ কৃষ্প্রেমকল্পলতা | 

সধীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 

কষ্ণলীলাম্বতে ঘি লতাকে পিঞচয়। 

নিজ-সেবা হইতে পল্পবান্যের কোটি ছুখ হয়। 

(চৈ* চ.মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ) 



১৬০ বৈধব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

গৌড়ীয় পদাবলীতে এই সবীভাবে বাধাকুষ্*সেবার কথা ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । কুগ্রমধ্যে রাধা-রুফের সেবা করাই বৈষ্বগণের অভিলধিত বস্ত। 

ভক্ত বৈষ্ণবকবিগণ দুর হইতে সথীর অন্ুগভাবে বাধাকুপ্চপ্রেমলীল। আম্বাদ 

করিয়াছেন এবং রূসসিক্ত ভাষায় সেই অপূর্ব অলৌকিক লীলার মাহাম্ম্য 

প্রকাশ করিরাছেন। 

বৈষ্ণব কবিতার দেখি সর্থীগণ রাধাকুষ্ণের প্রেম একবার ভাঙ্গিয়াছে, 
আবার ভাঙ্গিয়া৷ গড়িয়াছে, সথীগণই দূতী হইয়। প্রেমলীলাকে মধুর করিয়া 
তুলিয়াছে। এই রাধাকুষ্ণপ্রেমলীয়ায় দূতীর ভূমিকা কিছু নৃতন নয়, 
পূর্বাপর ভারতীয় প্রেমকাব্যে সথীগণই প্রেমলীলায় নায়ক-নায়িকাকে সাহায্য 
করিয়াছে । শকুস্তলা-কাব্যের কথা পূর্বেই বলিরাছি। রাজশেখরের কপূর- 
মগ্ররী'তে সথী বিচক্ষণা রাজ! ও কর্পৃরমঞ্জরীর মিলনে সহায়তা করিয়াছে। 
এইরূপ অজন্র উদাহরণ মিলে । সখীরা কিন্তু প্রেমের অংশীদার নহে, তাহারা 

দূর হইতে রস-মাধুরধ আম্বাদ করিবার জন্য ব্যন্ত। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেও 
সেই পূর্বপ্রচলিত “সবীবাদ” গ্রহণ করা হইয়াছে । তাহা হইলে দেখিতেছি যে 
বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় দূতী বা সধীবাদ পূর্বকবিদের নিকট 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই অধ্যাঙ্জ-ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে । 

সখীভাবে রাঁধাকুষ্ণের প্রেমসাধনাই জীবের সাধ্যসার। এই সখারা 

নিত্যপ্রিয়া, শ্রীরাধার কায়বাহ বা! অংশ তাই শ্রীচৈতন্তের অপ্রারুত প্রেমসাধনায় 
গুরুর স্থান ভগবানের পরই । বাধাকুঞ্চের প্রেমসাধনায় এই সখীরাই 
গুরুস্থানীয়া ৷ সখীসাধনার দ্বিতীত স্তরে গুরু সখী-সহায়ক মঞ্জরী, সখীদের সখী 

ঞ্জরীরা ' মহাগুরুস্থানীয়, মহাস্ত গুরু হইতেছেন মপ্জরীদের অন্ুগৃহঠীত । মহান্ত 

গুরু শিত্ত-সাধককে মঞ্জরীদের কৃপালাভে সহায়তা করেন এবং ভক্তসাধক 

রাধাকষ্জের সেবারমের আস্বাদন করেন । 

শ্রীরূপ মঞ্জরী দয়া করহ আমারে । 

মিছ মায়াজালে পড়ি গেস্থ ছারে খাবে ॥ 

কবে হেন দশ। হবে সখী সঙ্গ পাব। 

বৃন্দাবনের ফুল গাথি ্রোহারে পরাব ॥ 

ইত্যাদি, নরোতম দাস। (বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৪৬) 
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॥ স্বকীয়। ও পরকীয়া! তত্ব ॥ 
বা. 

গ্রীচেতন্-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধধর্মে প্রেমের শ্রেণীবিভাগ 
প্রীচৈতন্তের বৈষ্ব্ধর্মকে বলা হয় প্রমধর্ম অর্থাৎ রাধারুষ্েকে অবলম্বন 

করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্কবধর্ম। গোপীগণ বা গোপীমুখ্যা বাঁধা যে ভাবে হৃদয়ের 
অহেতুকী প্রেমের দ্বার! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকুষ্ণকে কাস্তভাবে ভজনা করিতেন, 
সেই রাগান্গগ। প্রেমভক্তি দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে। মনে 

রাখিতে হইবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে এই “বাধাভাব ও পরাধাপ্রেম কিন্ত 

দার্শনিক তত্ব। বাধাপ্রেম সম্বন্ধে একটি কথা জানিতে হুইবে, “কষ্গ্রণয়িনী 

রাধা কৃষ্ণের ন্বকীয়া" কিংবা “পরকীয়া, স্ত্রী। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তা কালেই তত্ব 
হিসাবে স্বকীয়া-পরকী'য়া প্রেমের আদর্শ গড়িয়! উঠে। ক্লবিরাজ গোত্বামী 
বলিয়াছেন পরকীয়! প্রেম বা পরকীয়াতত্ব স্বরং শ্রীচৈতন্যই প্রচার করিয়াছেন, 
“পর্কীয়াভাবে অতি রূসের উল্লাস,” । এখন আমরা শ্রীচৈঅন্তের প্রেমের আদর্শ 

প্রথমে বিচার করি। 

ইমোশনের পথ বাহিয়াই শ্রীচৈতগ্তের প্রেমসাধনা । ফ্িনি তাহার গুরুর 
গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে এই প্রেমসাধনার ধার! লাভি করিয়াছিলেন। 
_-অয়ি! দীনদয়াত্রনাথ হে!” ইত্যাদি মাধবেন্ত্র-কর্থিত শ্লোকে ঈশ্বর- 
বিরহের যে প্রেমব্যাকুলত৷ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যেন শ্রচৈতন্যের জীবনে 

মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্লোক কিন্ত অলৌকিক নায়ক সম্পর্কেই বলা 
হইয়াছে--এই মত পরবর্তীকালের বৈষ্ব-সিদ্ধান্ত | 

বৈষ্কবদের শিক্ষার জন্য শ্রীচৈতশ্ত যে শিক্ষার্ইক' লিখিয়াছেন তাহার অস্তিম 

শ্নোকটিও পরকীয়! প্রেমের আদর্শ বহন করে । 

_ “আঙ্লিত্ত ব৷ পাদরতাং পিনষ্ট, মামদর্শনান্মর্মহতাঁং করোতু বা। 

যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো মতপ্রাণনাথন্ত স এব নাপর :॥৯ 
( পদ্যাবলী-_-৩৪১) 

»৮"আমাকে আলিঙ্গন করে পায়েই পিষে দিন, না দেখ! দিয়ে মর্মাহতই বা 

করুন কিংবা! সেই লম্পট যেমন খুশী তেমনই বিহার করুন, তবু তিনিই আমার 
প্রাপনাথ আর কেউ নয় ।” 

১ চৈতগ্তচরিতামুত, অস্ভ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে উদ্ধত । 

১১ 
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পরবর্তাকালের ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন--“অলৌকিক নায়কের প্রতি 
অলৌকিক নায়িকার উক্তি এই গ্লোকটির ভিতরে রহিয়াছে ।” লীলাগুক 
বিশ্বঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের এই শ্লোকটিতে হৃদয়ের আত ও ব্যাকুলত। প্রকাশ 

পাইয়াছে। 

অমুন্তধন্তানি দিনাস্তরানি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ। 
অনাথবন্ধে! করুনৈকসিদ্বো! হা! হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥ 

(শ্ররুষ্ককর্ণামৃত--৪১) 

--হে অনাথের বন্ধু, দয়ার সাগর, তোমায় না দেখিয়া, হায় হায়, কি 
করিয়! বিফলে দিনগুলি কাটাইব ।১৯ 

পুরীধামে রখযাত্রার সময় নৃত্য করিতে করিতে প্রীচৈতগ্ত নিম্নলিখিত 
শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিলেন । শ্লোকটি মম্টভট্রের কাব্য-প্রকাঁশে (১৪) ও 

বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে (১1১০ ) প্রাগ বৈবাহিক প্রেমের বা অবৈধপ্রেমের 
উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরন্ত! এব চৈত্রক্ষপা_ 
স্তে চোক্মীলিত-মালতী-স্থুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদস্বানিলাঃ | 

সা চৈবাশ্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপারলীলা-বিধো 
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমৃখকঠতে ॥ 

( চৈ. চ. মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ, পদ্ভাবলী-৩৮৬ ) 
--যে আমার কৌমাধ্য হরণ করিয়াছিল-_সেই আজ আমার বর। 

'আজও সেইতো মধুরজনী। সেইতো! ধূলিকদমের বনের বাতাস আরো 
সথরভিত হুইয়! উঠিয়াছে বিকশিত মালতী ফুলের সৌরভে। আমিও সেই 
আছি। তবু রেবানদীর তীরে বেতসতরুতলে যে প্রথম মিলন হইয়াছিল 
তারই জন্য আজও আমার মন আকুল হইয়া উঠিতেছে।' 

এই সাধারণ প্রেমের কবিতাকে শ্রচৈতন্ত গৃঢ়ভাবব্যঞ্ধক বলিয়া আশ্বাদ 
করিতেন । কেবল স্বরূপ দামোদরই এই ক্লোকের অর্থ জানিতেন, “এই 
গ্লোকের অর্থ জানে একল স্বরূপ” ; আর জানিতেন বৈষ্বরসশান্ত্-প্রণেতা রূপ 
গোস্বামী । এই আদিরসাত্মক ক্লোকটিকে রূপ গোম্বামীর সংকলিত “পন্ভাবলী- 

১ চৈ*চ, অধা তয় পদ্ধিচ্ছেদে উদ্ধত । 
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তে শ্রীরাধার উক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । এই শ্নোকটির নীচে রূপ 
গোস্বামীর নিজ-কৃত একটি শ্লোক পাওয়া যায়। 

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 

স্তথাহং সারাধা তদদিদমুভয়োঃ সঙ্গমন্থখমূ্। 

তথাপ্যন্ত:-খেলম্মধুর-মুরলী-পঞ্চম-জুষে 
মনো মে কালিন্দী-পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ পদ্যাবলী ৩৮৭ 

( চৈ. চ. মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত ) 
--“সখি, কুরুক্ষেত্রে দেখা পাইলাম যার তিনিই তো আমার সেই দয়িত 

রুষ্, আমিও সেই রাধা, আমাদের মিলনম্থথও সেই। চ্বু যমুনাপুলিনের 
সেই যে বনে বাশরীর পঞ্চমন্থরের মধুর স্থরলহরী জাগিয়া উচিত, তারই জন্ত 
মন আমার আকুল হইয়্য উঠিয়াছে ।” 

রুষ্দাস কবিরাজের মতে উল্লিখিত কবিতাটি (যঃ কোঁমারহর ইত্যাদি ) 
আধ্যাম্মিকভাবব্যঞ্রক এবং পরকীয়া প্রেমের আদর্শপ্রকার্শুক ৷ ছুই চারিটি 
ধুয়াপদ যাহ! শ্রীচৈতন্য আস্বাদ করিতেন তাহাতেও পরী! প্রেমের প্রকাশ 
দেখ| যায়। 

“সেইত পরাণ-নাথ পাইনু। 
ধাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেছু” | 

( 65. চ. মধ্যলীঙা ১ম পরিচ্ছেদ ) 

“হায়, প্রীণপ্রিয়সখি, কিনা হৈল মোরে । 

কানুপ্রেমবিষে মোর তন্থমন জরে ॥ 

রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পা। 

ধীহ। গেলে কান পাও তাহা উড়ি যাঙ।” 

( চৈ. চ. মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ ) 

শ্রীচৈতন্তের সময়ে স্বকীয়াঁপরকীয়! প্রেমের প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন 

অনুভূত হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতবাদ লিপিবদ্ধ হইবার পরই প্রশ্ন তোলা 
হয়-_বাঁধ! কৃষের “ম্বকীয়া কিংব! "পরকীয়া | 

লৌকিক প্রেমের কবিতায় দেখি অবৈধ প্রেমই প্রচ্ছয় কামুকত্ব ও নান৷ 

রকম বাধার জন্ত অধিকতর পুষ্টি লাভ করে। সংস্কৃত-প্রাক্কৃত-প্রকীর্ণ কবিতা- 
সংগ্রহে রাধাপ্রেম বা গোপী-প্রেম সম্বন্ধে যত করিতা পাই তাহাদের 

অনেকগুলির ভিতরে অসতী-প্রেমের উল্লেখ বা আভাস পাই । জনসমাজে যে 
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আদিরসাত্মক গোগীকষ্-প্রেমকাহিনী প্রচলিত ছিল তাহাতে গোপীরা 

পরোটা ছিল বলিয়াই মনে হয়, অর্থাৎ প্রেম-কাহিনীটি অদাম্পত্য ছিল। 

জম়দেবের গীতগোবিন্দে' রাধা পরকীয়া । বিদ্যাপতির রাধাও পরকীয়৷। 

বড়ুচণ্ীদাসের কাব্যেও রাধা আয়ানের স্ত্রী, অতএব কৃষ্ণের পরকীয়া । বৈষ্ণব- 

পদাবলীতে রাধা অনৃঢা গেরপকন্তা! বা পরোটা গোপবধৃ__এই ছুইভাবেই দেখা 
যায়। অদাম্পত্য প্রেমের এই ইঙ্গিতের জন্তই রাধাকে আয়ান ঘোষের 
বিবাহিতা স্ত্রী বল! হইরাছে। গোন্বামীদের সংস্কৃতে রূচিত গ্রন্থে "অভিমন্থ্ 
নাম পাওয়। যায়। বড়ুচণ্ডীদাসের গ্রন্থে 'আইহন' শব্বটি “অভিমন্ত্যু শব্ধ হইতে 

জাত বলির! মনে হয়। বডুর কাব্যে "রাধা ও চন্দ্রাবলী' একই ব্যক্তি কিন্ত 

অন্যত্র চন্দ্রাবলী রাধার প্রেমের প্রতিদ্বন্দিনী ব৷ প্রতিনায়িকাঁ। আয়ানের বন্ধু 

গোবর্ধন মল্লের স্ত্রী হইতেছেন চন্দ্রাবলী অর্থাৎ পরোঢা গোপরমনী । এই 

আয়ান ঘোষ ছিলেন গোপরাজ মাল্যকের পুত্র । জটিল! ছিলেন আয়ানের 
মা আর যশোদ। ও কুটিল হইলেন তাহার বোন। সেইজন্য আয়ান ঘোষ 

কৃষ্ণের মামা এবং রাধিকা তাহার মাতুলানী ব। মামী। রাধার বাবার নাম 
বুষভান বা ভাহ্ছ। মায়ের নাম কীতিদ| 

রাধিক। কৃষ্ণ 'অপেক্ষ। বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন বলিয়া! অনেক উপাখ্যানে তাহার 

ইঙ্গিত পাওয়! যায়। রাজ! লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেনের একটি গ্লোকেও 
তাহার আভাস পাওয়া যায়। 

আহ্থৃতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শৃণ্যং বিমুচ্যাগতা 
ক্ষীবঃ প্রেহ্যজন: কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি। 
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালমিতি শ্রত্বা যশোদাগিরো 

রাধামাধবয়োজয়স্তি মধুরস্মের/লসা দৃষ্টয়ঃ ॥ (শ্রীমঘকেশবসেনস্ত ) 

_-সছুক্তিকর্ণামৃত ১1৫৪।৫ 
--“আজ আমি ইহাকে রাত্রিতে উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, 

এ ঘর শৃন্ভ রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ভৃত্যগুলিও মাতাল, এখন এ কুলবধূ কি 
করিয়া যাইবে? বাছা, তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ইহার ঘরে লইয়া বাও। 
যশোদার এই কথ শুনিয়া রাধামাধবের যে মধুর ম্মেরালস দৃষ্টিসমূহ তাহাদের 
জয় ছউক।* এই পদটি “পদ্াবলীতে'-ও ধৃত হইয়াছে--এধানে রাধা কুলবধূ, 
অর্থাৎ কৃষ্ণের পরকীয়া । জয়দেবের গীত-গোবিন্দের' “মেঘৈর্সেছ্র' ইত্যাদি 
প্রথম শ্লোকটিতেও পরকীয়া প্রেমের ইঞ্কিত পাওয়া যায় । 



গোগী-কাহিনী ১৬৫ 

রুষের জন্মের পর অন্তান্ক গোগীদের সঙ্গে শ্রীরাধাও কৃষ্ণকে দেখিতে 

আসিয়াছিলেন । শিশু কৃষ্ণকে কোলে লইয়া রাধা প্রেমাবিষ্ট হন। অপরপক্ষে, 

সনুক্তিকর্ণাম্ৃতে ধৃত কেশরকোলীয়নাথোকের একটি শ্লোকে কুষ্ণকে 'রাধাধব' 
বা রাধার হ্বামী বলা হইয়াছে (১৫৭1৫ )।১ 

দাক্ষিণাত্যের নি্বার্কম্বামীও বুষভানুকন্তা! শ্রীরাধাকে শ্রীরুষ্ণের হ্বকীয়ারূপে 
উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন । 

রূপ গোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থের “কৃষ্ণবল্পভা-প্রকরণে' কৃষ- 
প্রেয়পীগণকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, সত্যভাম। রুক্সিনী প্রভৃতি মহিষীগণ 

রুষ্ণের শ্বকীয়া এবং রাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজঙ্ন্দরীগণ পরকীয়ারূপে গৃহীত 
হইয়াছে । সাধারণী 'কুবজাকে" পরকীয়ার অন্তরভূক্ত কর! হইয়াছে । 'নায়ক- 
ভেদ-প্রকরণে' রূপ গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে উপপস্তিভাবেই প্রেমের 
চরমোতকর্ষ প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে তিনি ভরতমুনির রত উদ্ধৃত করিয়া 
স্বমতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন ।২ 

কিন্তু লৌকিক অলংকারশান্ত্রে পরকীয়! প্রেমকে হেয়; করিয়া দেখান 

হইাছে। এ বিষয়ে তিনি (রূপ গোস্বামী ) বলেন_ 
লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত, প্রাকৃতনায়কে । 

ন কৃষ্ণ রসনিধ্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি ॥ 
(উঃ মঃ ১।২১, নায়কভেদ-প্রকরণ ) 

_+এখানে (প্রেমের ওপপত্য বিষয়ে ) যে লঘুত্বের কথা বলা হইল তাহা 
প্রাকৃত (লৌকিক) কাব্যের নায়ক পক্ষেই প্রযোজা, রসনিরধ্যাসের 
( আন্বাদনের ) নিমিত্ত যে কষ্জাবতার তাহাতে ইহার কিছুই প্রযোজ্য নহে' । 

শপ 

১ অংসাদক্তকপো লবংশবদনব্যাসক্তবিদ্বাধর- 

স্বন্ে দীরিতমন্দমঙ্গপবনপ্রারব্ মুগ্ধধবনিত। 

ঈঘদ্বক্রিমলোলহারনিকরঃ প্রত্যেকরোকানন- 

, স্তকঞকহ্দঞ্চদকুলিচয়ন্্বং পাতু রাধাথব$।। (সহ্ভিঃ ১৫৭1৫) 

২ বন বার্ধতে খলু যত্র প্রচ্ছরকামুকত্বঞ্চ 

হা! চ মিথে! ছুর্লভতা, সা মন্মধন্ত পরম] গতি 2 (ভরঙ্মুনিবাক্যম্ ) 

--'ঘে রতির জন্ত লোকত ও ধর্মত বহু নিবারণ, যে রতিতে পরম্পরের প্রচ্ছন্নকা নবুকত 
এবং পরম্পরের দর্শন-্পর্শন ও সম্ভাবনাদি বিবয়ে দুর্লভতা! থাকে তাহাকে কামের শ্রেষ্ঠা বা 

পব্মশোভাময়ী রভি জানিবে ।” 



১৬৬ বৈষব-পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

আসলে রূপ গোহ্বামী কৃষ্ণের উপপতিভাবকে নানাভাবে লঘু করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন। তাহার নাটকাদি পাঠ করিলে মনে হয় তিনি পরকীয়াবাদ 

তত্বতঃ হ্বীকার করেন না। অর্থাৎ পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে রূপ গোম্বামীর নিজের 

মৃত স্পষ্ট নয়। “বিদত্থমাধব' নাটকে আয়ান ঘোষের সহিত রাধার বিবাহ 
সত্য বিবাহ নহে, আয়ানকে প্রতারিত করিবার জন্যই যোগমায়া বিবাহের ভান 

সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাধাদি গোপিকাগণ সকলেই শ্রীকষের 
নিত্যপ্রেয়সী । বাহিক দৃষ্টিতে তাহারা পরোটা বা অনূঢা গোপকন্তা । 

ভাগবতেও ঠিক এই ভাবটি ছিল--রাসলীলর সময় গোপীরা যখন কৃষেের 
সহিত মিলিত হইয়্াছিলেন, তখনও যোগমায়ার প্রভাবে গোপিকাদের মায়া- 

বিগ্রহ তাহাদের হ্ব ম্ব স্বামীদের পার্থেই অবস্থিত ছিল, সেইজন্য গোপগণ 
প্রীকষ্ণের প্রতি ঈধ্য। পোষণ করিতেন না । 

জীব গোশ্বামীর বচনাদি পাঠে জানা যায় যে তিনি পরকীয়াবাদ তত্বতঃ 

সমর্থন করিতেন ন।। তিনি 'গোপাল-চম্পৃ" গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহ 
সংঘটিত করিয়াছেন, তিনি বলেন স্বকীয় প্রেমেই রাখা-কৃষেের প্রেম-লীলার 

পরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহার মতে অপ্রকট গোলোক-লীলায় স্বকীয়াই 
পরম সত্য, পরকীয়া হইল মায়িকমাত্র, কৃষ্ণের যোগমায! প্রকট বৃন্দাবনলীলাষ 
এই পরকীয়াভাবের বিস্তার করিবা থাকে । 

কষ্ণদ।স কবিরাজ যে পরকাঁয়াবাদ সমর্থম করিতেন তাহা পূর্বেই বল! 
হুইয়াছে। 

বৈষবাচাধ বিশ্বনাথ চক্রবতী পরকীয়াবাদকে প্রকট ও অগ্রকট উভয় 

লীলাতেই তুল/গাবে সত্য বলিয়া প্রম/ণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
পরবতীকালে রাধামোহন ঠাকুরের সভাপতিত্বে পরকীয়াবাদ সন্বন্ধে 

বিতর্কসভা বসিয়াছিল, তাহাতে তত্বহিসাৰে পরকীয়াবাদের শ্রেষ্ঠত্বই 
প্রতিপাদিত হইয|ছিল। 

এঁতিহামিক পিক হইতে বিচার করিলে বলা যাঁয় জয়দেবের পরে বিষ্তাপতি 
চণ্তীদাস ও অন্তান্ত কবিদের রচনায় রাধ|কে পরকীয়! হিসাবে চিত্রিত করা 
হইয়াছে । আবার, পরকীমাকে কেবল মায়িক বা তাত্বিক বলিলে রাধারুষের 

প্রেমলীলা রলহীন হইয়। যাইত । বৈষ্ণব পদাবলীতে অঙ্কিত শ্রীরাধার মৃত্তিকে 
জীবন্ত করিয়! চিত্রিত করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণ রাধা ও অন্তান্ত গোপিকাদের 

পরকীয়া খলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্তই রাধাকৃষের প্রেমলীল! যতই 
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উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল তত্বহিাবে পরকীয়াবাদ ততই স্থপ্রতিঠিত 
হইতেছিল। কৃষ্ণপ্রেয়সী হিসাবে শ্রীরাধাকে অনুঢ়া গোপকন্তা ও পরোঢ়া 
গোপরমণী উভয়রূপেই বৈষ্ণব পদাবলীতে অঙ্কিত করা হইয়াছে । 

ধিরাট পদাবলী সাহিত্য হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধত করিতেছি, 
প্রাকচৈতস্ত যুগ হইতেই পদকর্তারা রাধাকে কৃষ্ণের পরকীয়। বলিয়া গ্রহণ 

করিয়াছেন । 

প্রাক্চৈতন্তযুগের পদকর্তা বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকে রুষের পরকীয়া" বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

বিদ্যাপতির পদ--তোহে পর নাগর হমে পর নারি । 

কাপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি ॥ 
ভণই বিছ্যাপতি গাবে। 

রাজা সিবসিংহ রূপনবাঁঞ 

ঈ রস সকল সে পাবে॥ (বৈ. প. পৃ. ১১৬) 

প্রাক্চৈতন্তযুগের আর একজন কবি বডুচতীদাস। তিনিও তাহার 
ভ্রীক্-কীর্তন কাব্যে রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া স্ত্রী বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন । 

পদাবলীর চণ্ডীদাসকে অনেকে শ্রীচৈতন্তের পূর্ববর্তী কবি বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাহার পদগুলিতে রাধাকে পরকীয়া বলিষ্টাঁ চিত্রিত করা 
হইয়াছে । 

চতীদাসের পদ-_ 

নিশ্বাস ছাড়িতে ন! দেয় ঘরের গৃহিনী । 
বাহিরে বাতাসে ফাদ পাতে ননদিনী ॥ 

শুন শুন প্রাণপ্রিয় সই। 

তুমি সে আমার হও তেই তোমায় কই॥ 

বিনি ছলে ছল করি সদাই ধরে চুরি । 
হেন মনে করি জলে প্রবেশিয়ে মরি ॥ 

সতী সাধে দাড়াই যদি সধীগণ সঙ্গে । 

পুলকে পূরয়ে তন্থ শ্যাম পরসঙ্জে ॥ 

পুলক ঢাকিতে নান! করি পরকার । 

নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 



১৬৮ বৈধব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

পোড়া লোক না৷ জানে পিরীতি বোলে কারে। 
তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘরে ॥ 
চণ্তীদাস বলে শুন আমার যুকতি ; 
অধিক যাতনা! যার অধিক পিরীতি ॥ (বৈষব পদাবলী পৃ. ৬২) 

চৈতন্তোত্বর যুগের পদাবলীতে পরকীয়া-তত্ব আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে দেখ! যায়। 

জ্ঞানদাসের পদ-_ 

ঘর নহে ঘোর হেন ঘরের বসতি । 

বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরীতি ॥ 
বিরলে ননদ্দী মোরে যতেক বুঝায় । 
কাহ্ুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায় ॥ 
সখি মোর নব অনুরাগে | 

পরবশ জীউ ন! উবরে পুণভাগে ॥ 
আখে রৈয়া আখে নহে সদা রহে চিতে। 
সে রস বিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥ 
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধান্দি। 

তিলে কতবার দেখে শ্বপনসমাধি ॥ 

জ্বানদ[স কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ। 

মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৪১৮) 
গোবিন্দদাসের পদ-_ 

পতি অতি ছুরমতি কুলবতি নারী । 
স্বামি বরত পুন ছোড়ি না পারি ॥ 
তে রূপ যৌবন একু নহ উন। 
বিদগ্ধ নাহ না হোয়ে বিনি পুন । 
এ হরি অতএ দেখায়ৰি পন্থ । 

পৃূজব পশুপতি গৌরি একস্ত ॥ 

সহজে বধৃূজন গতিমতি হীন।' 
ঘর সঞ্জে বাহির পন্থ না চীন ॥ 

না মিলল কোই বনহি বন আন। 
অন্ুসরি মুরলি আয়লু' এহি ঠাম॥ 



গোপী-কাছিনী ১৬৯ 

আয়লু দুর পুরব নিজ সাধে । 
একলি বোলি করছ জনি বাধে 

তুহু যেছে গোরি আরাধলি কান। 

গোবিন্দ দাস তাহে পরমান ॥ ( €ব. প. পৃ. ৫৯৩) 

পদকর্তা রাধাবল্পভ দাস রূপ গোস্বামীর বন্দনা করিতে গিয়! বলিয়াছেন । 
( পদকর্তার মতে রূপ গোস্বামী পরকীয়া মত সমর্থন করিতেন )। 

রাধারুষ্চ রসকেলি নাট্য গীত পদ্যাবলি 

শুদ্ধ পরকীয়া মত করি। 
চৈতন্তের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা খিতি 

আহম্বাদিয়া তাহার মাধুরী ॥ 
চৈতন্য ঘিরহে শেষ পাই অতিশয় ফ্লেশ 

তাহে যত প্রলাপ বিলাপ। 

সে সব কহিতে ভাই দেহে প্রাণ রহ্েনাই 
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ ॥ ( &ব. প. পৃ. ৭৭৮) 

রূপ গোস্বামীর পদ্য/বলীতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হষ্ঈীতে দেখা যায়। 
৷ ঃলিতে পরকীয়া প্রেমের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়। 

গুরুজনগঞ্জনমযশো। গৃহপতিচরিতং চ দারুণং কিমপি। 
বিম্বারয়তি সমন্তং শিব শিব মুরলী মুরারাতে £ ॥ 

( সর্ববিদ্াাবিনোদানাম্--পগ্ভাবলী ১৭২) 



দস্পঙ্ম অসশ্্যান্ত 

বৈষব-গধাবলীর উদ্ভব ৪ বিকাশ 
ভগবান্ বিষুকে ভক্তি দিয়! ধাহারা উপাসনা “করেন, াছারাই বৈষাব। 

বৈদিক সাহিত্যে বিষ্কুর উল্লেখ আছে, তিনিই পরে বিষু-কৃষ্ণ হইয়াছেন, আরও 
পরবর্তীকালে বিশে করিয়া! কৃষ্ণরূপ পাইয়াছেন। হরিবংশে ও বিষুপুরাণে 
কৃষ্কাহিনীর পুরাণে রূপটি পাওয়া যায়। ভাগবতে সেই কাহিনীই আছে। 
তবে এখানে কৃষ্ণকথা কবিতাভিষিস্ত হইয়া উপস্থাপিত হুইয়াছে। 
প্রীমদ্ভাগবততই বৈষ্ণবতা ও ভক্তিধর্মের উপনিষদ্। ইহাই পরবর্তা ভারতীয় 
চিন্তায় ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত হুইয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ এই বৈষ্ণবতা 

ও ভক্তিধর্ম অবলম্বন করিয়াই পদাবলী রচনা করিয়াছেন । অর্থাৎ, বাধারুষের 

তত্ব ও প্রেমলীল! লইয়া রচিত যে পদসাহিত্য তাহাই বৈষ্ণব-পদাবলী নামে 

পরিচিত। ধৈষ্ণবদের ভগবান্ কৃষ্ণ একান্তভাবেই প্রেমের ঠাকুর। এই 
প্রেমের ঠাকুরকে লইয়৷ সাধক কবি নান! লীল। প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 

জয়দেবের $মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী' হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর 
মূল উৎস। আলংকারিক দণ্ডী সপ্তম শতাব্দে পদসমুচয় অর্থে পদাবলী শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন।১ “সহজিয়া সাধন-সংগীত' চর্যাশ্চর্ধযা বিনিশ্চয়কেও অনেকে 

চর্ধাগীতি-পদাবলী বলিয়াছেন। বৈষ্ঞবপদাঝলী গেয় কবিতা, গানের মধ্যেই 
বৈষবপদাবলীকে ভালভাবে আম্বাদ কর! যায়। এই ভাবেই এখন বৈষ্ণব- 

৯. কালিদাসের মেখদৃতে দেখি-- 

মদ্গোত্রাক্ক-বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকাম1-- 
আমার ভগিতা-দেওয়] কথায়-গাথ1 গান গাহিতে [গিয়)”"। কাজিদাসের সময়ে তাহা 

হইলে গানে ভণত। দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। 
(- ডঃ সুকৃমাব সেন, ভারতীয় সাহছিতোর ইতিহান) 

এখানে “পদ মানে 010, বিরচিতপদ গেয়” মানে কথাগগাথাগান, তেলেন! গৎ নয়। 
কিন্ত সংস্কৃত কবিতায় ব! গ্লৌোকে ভণিতা দেওয়ার প্রথ। বিশেষ দেখ] যায় ন। | জয়দেবের 
'পীভতগোবিলো মঙ্ লাচরণ গানে কবির নাম স্প্উভাবে উল্লিখিত হইয়াছে-_ 

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুক কৃশলং প্রণতেষ। 
শ্রীজয়দেবকরেরিদং কৃরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্বলগীতি॥& (বৈ.প. পৃ. ৩) 

স্পগতোমার চরণে আমর প্রণাম কারতেছি, এই কথা স্মরণ কর। 
প্রণত আমাদের কুপল কর। 

স্রীজয়দেব কবির এই উদ্দবল গীতিময় মজলদিবন্ধ 
আনন্দ বিস্তার করুক ।” 



বৈকব-্পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ১৭3 

পাবলীকে দেখা হয়। পরে শান্ত গানকেও 'শাক্তপদাবলী” বলা হইতে থাকে 
এবং এইভাবে “শৈব-পদাবলী'-ও সৃষ্ট হইয়াছে । বৈষ্ণব পদাবলীকে “মহাজন- 

পদাবলী'-ও বলা! হয়। কীর্তনীয়ারা ও পরবর্তাঁ পদকর্তাগণ পূর্ববর্তী পদকর্তাদ্রে 
'মহাঙ্গন' বা সাধক-কবি বলিয়! প্রণতি জানাইয়াছেন। পরে ধাহারাই 
বৈষবপদ রচনা করিয়াছেন তাহাদিগেকেই “মহাজন' বল! হইত, তাহার! 

প্রেমভক্তির আবেগে রাধাকৃষ্ণলীল! মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া! সঙ্গীতের 
আকারে প্রকাশ করিতেন । 

ভারতবর্ষে সঙ্গীতের মাধ্যমে আদিরসাত্মক অধ্যায্ম-অনুভূতির প্রকাশ 
মেই আদিযুগ হইতে প্রচলিত আছে । বেদের স্যক্ত-সমুহ, পুরাণের স্তোতগুলি, 

অবহট্ঠের দোহাকোষ ও চর্যাগীতিসমূহ, আলোয়ারদের সঙ্গীত, উভভর 
ভারতের মরমীমু! সাধকদের সঙ্গীত, উড়িস্যার বৈষ্ণব কবিদেক্প গান, আসামের: 
এ'করদেব-মাধবদেবের “বিরগীত' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
প্দাবলীও এই ধারার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বৈষ্ণব পদাবন্ধী বৈষ্ণব রসশাস্ত 
9 প্রেমভক্তির ভান্তন্বরূপ | 

বলিতে গেলে, জয়দেবের গীত-গোবিন্দের গীতগুলির ॥|দর্শে পদাবলার 

গানগুলি রচিত হইয়াছে । গীতগোবিন্দের গানগুলি সংস্কত' সাহিত্যে প্রথম 

গন, তেমনি বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আধ্যভাষাঁয় সভ!সাহিত্যের 
উদ্বোধক। বাংলা, গুজরাটা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আধ্যভ্|যার সাহিত্যের 
আলোচন। জয়দেবের গীতগোবিন্া' লইয়াই শুরু করিতে হয়। কিন্তু আমরা 

এখন গান বলিতে যে ধরখের রচনাষ্াদ বুঝি তাহা প্রাক্কত-অপভ্রংশ থেকেই 
আগত । জয়দেবের গানের মতো বৈষ্ণবপদাবলীতে সাধারণতঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় 

ছত্রদ্ধয় 'ধরবপদ' বা ধুয়া» তবে উভয়ক্ষেত্রে পদের ছত্রসংখ্যা সমান নয়। এই 
প্রসঙ্গে চধ্যাগীতির পদগুলিও লক্ষণীয়। চর্ধযাগীতি গান করা হইত, কি রাগে 

গাহিতে হইবে তাহার নির্দেশ আছে, তালের কোন নির্দেশ পাওয়া না গেলেও 
অন্থমান কর! চলে। গানগুলির ছত্রসংখ্যা প্রারই দশ আর দ্বিতীয় পদটি 
সাধারণত ঞ্রুবপদ। জয়দেবের গানের এবং পরবতীকালের বৈষ্ণব পদবলীর 

সঙ্গে চর্যাগীতির গঠনের মিল আছে এইসব ক্ষেত্রে । চর্ধাগীতিতে কিন্তু “ভণিতার' 

সাম্য নাই। জয়দেবের গান ও বৈষ্বগান কোন্ রাগে ও তালে গাহিতে 
হইবে তাছার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । জয়দেবে ধুয়াপদ ছাড়া অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে--পদের ছত্রসংখ্যা যোল, আর বৈষবপদে সাধারণত বারো বা চৌদ্দ 
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শেষের দুইছত্রে কবির নাম বা “ভণিতা ৷ জয়দেবের গানে প্রায়ই “ভণিতম্ 
'ভণতি' ইত্যার্দি পদ আছে। খ্রী্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতান্দে রচিত কাহুপাদ 

ও সরহপাদের অবহট্ঠে রচিত দোহাকোষগুলিতে প্রথম “ভণিতার' ব্যবহার 

দেখা যায় । কাহছপাদের প্রত্ব বাঙ্গালায় রচিত চর্ধ্যাগীতিতে ভিণিতা'র ব্যবহার 

দেখা যায়। বহু শিষ্য গুরুর নামে পদ রচন। করিয়াছেন। 

জই গুরু-বুত্তউ হিঅই পইসই 
ণিচ্চিঅ হথে ঠবিঅ দীসই। 
সরহ ভণই জগ বাহিঅ আলে 

ণিঅসহাব ণউ লকৃখিউ বালে ॥ 

(দোহাকোষ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত ) 
_ “যদি গুরু বাক্য হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে পরমার্থ নিশ্চয় হস্তে স্থাপিত 

অর্থাৎ হস্তামলকবৎ দেখা যায়। সরহ বলে, জগত কৃপায় ঘুরিয়া মরে। নিজ 
স্বভাব লক্ষ্য করে না মূর্খ ।” 

ভণই কাহ্ু জিণরঅণ বি কইসা 

কালে বোব সংবোহিঅ জইসা। (চর্ধ! ৪০) 

--"কাহ্ বলেন,--জিনরত্ুটি কেমন, 

যেমন কালা! বুঝায় বোবাকে |” 
বৈষব-পদকর্তারাও পদের শেষে 'ভণে, ভণই" ইত্যাদি পদ ব্যবহার 

করিয়াছেন। সেই সঙ্ষে থাকিত ঈশ্বর বা গুরুর নাম। অনেকে আবার ছদ্পনাম 

ব্যবহার করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদে তাহার পোষ্টার নামও পাওয়া যায়। 
সমগ্র উত্তর ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আধুনিক ভারতীয় আর্ধ সাহিত্যে 
ভণিতার বাবহার দেখা যায়। মুসলমান যুগের পূর্বে কতকগুলি সংস্কৃত 

গীতে (কবিভাতে ) ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা রূপ 

গোস্বামীর 'শীতাবলী' ও রায় রামানন্দের “জগন্নাথ-বল্পভ' নাটকের গীতগুলি 

স্মরণ করিতে পারি। প্রাচীন সংস্কত কবিরা গ্লোকটি কোন্ ছন্দে রচিত 

হইয়াছে বুঝাইবার জন্য ছন্দের নামটি কবিতাতে কৌশলে ব্যবহার 
করিতেন, মনে হয় তাহা হইতেই ধ্ভণিতার' রীতি আসিয়াছে। 
'গোবিষ্দ্দাস কবিরাজ বিগ্ভাপতির মত ভণিতা দিয়াছেন। একেবারে শেষছত্রে 
ইৈধবোচিত দীনতাজাগন আছে। কোন সময় বা শ্রোতৃকল্যাথ-কামন! বা 
“আখ্মীকল্যাণকামনা আছে, জয়দেবে ও বৈষবপদাবলীতে। এই 'ভণিতা'_- 
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অপশে ঠব্চব কবি এমন সব কথা যোজনা করিয়াছেন যার জন্য পদটি নৃতনরূপে 

প্রতিভাত হইয়াছে, এক অভূতপূর্ব ব্যঞ্নায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি 
এখানে লীলা-সহচর | বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ কবিতায় 'ভণিতা” থাকিলেও 
'ভণিতাঁবিহীন' প্দও দেখা যায়। হয়তো কালক্রমে পদের ভণিতা-অংশ 
হারাইয়া গিয়াছে কিংবা! কবি হয়তে! নিজের নাম কবিতায় যুক্ত করেন নাই । 

আবার ভণিতার গোলমালও দেখা যায়। একই পদ বিভিন্ন কবির নামে চলিযা 

যাইতেছে, কোন্ পদটি কাহার দ্বার! রচিত নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার ৷ পদের 
শেষে ভণিতা থাকিলে পাঠক ও শ্রোতার পক্ষে কবিকে চেনা সহজ হয। 

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ পাচালী-আকারে গীত ও পঠিত হইত, 
সেইজন্য পদের শেষে “ভিতা? দিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল । কৃত্তিবাসের 
'রামাষণ ও কাশীদাসের “মহাভারতে' ভণিত। দেখা যাষ। ধ্ভণিতা' অবলম্বন 

করিয়। করিব কাল নির্ণয় সহজ-সাধ্য নয় । 

॥ বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ ॥ 

বৈষ্বগীতিকার বিষয়বস্ত প্রধানত রুষ্ণের ব্রজলীলা, তাহার মধ্যে রাধা ও 

গোপীদের সঙ্গে তাহার অপরূপ প্রণয়লীলাই মুখ্য, অন্য সব লীল। যেমন, শৈশব 
ও ব|লালীলা গৌণ। বৈষ্ণবের ভগবান শ্রুষ্ণ ষড়েম্্যময় ও মাধুরয্যময়। মথুর। 
ও দ্বারকালীলায় তাহার এশ্বধ্যলীলা প্রকাশিত, মধুর শ্রীবন্দাবনে এশ্ব্যলীল। 
মাঝে মাঝে প্রকাশিত হুইয়৷ পড়িয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ুবকবি তাহার 
মাধুযলীলারই উপ[সক । তীহার ভগবান্ 'রপিকশেখর রসময়কলেবর' । তিনি 

যশে।দার স্সেহের ধন, ব্রজবালকদের প্রাণসথা ও ব্রজগোপীদের প্রাণবল্লভ | 
বৈষব কবি যেন এশ্বর্ধের সকল সম্পর্ক মুছিয়া দিতে চান। ধৈষ্ণবপদ[বলীর 
প্রধান বিষয় রাধার বিরহ । এই বিরহের অনুরণণেই বাৎসল্য ও সথ্যরসের 

পদগুলির মূল্য। 
চৈতন্তলীলাও বৈষবপদাবলীর বিষয়ীভূত। প্রধান রাধাকষ্ণলীলার অন্তর্গত 

না হইলেও শ্রীচৈতন্তের বাল্য ও স্যাম লীলা বৈষ্ণব কবিদের অন্থপ্রাণিত 

করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দের দ্বিতীয় দশক হইতে চৈতন্তকথা! পদাবলী 

জুড়িয়া বসিয়। আছে । 

পদরকর্তাদের অনেকে শ্রীচৈতত্তের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ধাহার! 

তাহাকে ছেখেন নাই, তাহারাও মানস-নয়নে শ্রীগৌরাঙ্গের অপরূপ সৌন্দর্য 
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ও অলৌকিক লীল! দর্শন করিয়া ধন্ত হইয়াছেন। ভক্ত কবিদের রচিত এই 
সমস্ত পদের আস্তরিকতা ও অন্ত ভূতির নিবিড়তা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ কবে। 

শ্রচৈতন্যের আবেগ-আঠি ও মহ।ভাব দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া ব। 

'সঙগঙব করির! বৈষব কবি রাধার চরিত্র অন্কণ করিলেন। শ্রীচৈতন্তের পরবর্তী 

পদাবলী-সাহিত্যে কষ্চবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্তের আদর্শেই বিরহিনী রাধাব 
চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে । এই চিত্রে এমন একটি ভক্তিনস্্র ব্যাকুলতা৷ আছে, 

যাহা পূর্ববর্তী কবিদের রাখাচরিত্রে ছুর্লভ। গৌড়ীয় বৈধবের তত্বৃষ্টিতে 
গৌরাঙ্গ রাধা! ও কৃষ্ণের মিলিতরূপ বা যুগলরূপ, এই উভয়ভাবের পদই রচিত 
হইয়াছে কিন্ত রখাভাবই তাহার মধ্যে বেশী ফুটিয়াছে। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে 

গোৌরাঙ্গদেব কান্তভাবেই ভজন! করিয়াছেন, তাহাব দিব্যোম্মাদ রাধাভ|বেরই 

প্রকাশ । শ্রীচৈতন্ত এই “মহাভাবাশ্রিত' হইলে মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তের। “ভাবের 
সদৃশ পদ' গাহিতেন। গৌরলীল! রাধা-কষ্ণলীলাব ভাবগ্রতিরূপ । গৌবাঙ্গ- 
বিষয়ক পর্ণাবলীতে গৌরলীল৷ কূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । এই সমস্ত পদকে 
'গৌরচন্দ্রিকা' বলে। 

বাধাকুষ্ণের প্রেমলীলাব কোন কোন গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরচন্ত্র কৃষ্ণভাবে 
ভাবিত আবার কোন কোন পদে তিনি রাধাভাবে ভাবিত। যেমন, দানলীল! 

নৌকা-লীলা প্রভৃতিতে শ্রীগৌরাক্গ রুষ্ণভাবে লীলা করিয়াছিলেন, তাই, এই সব 

গৌরচন্দ্রিকায় 'গৌরচন্দ্রের কৃষ্ণভাব' ৷ খগ্ডিতা, বাসকসঙ্জ। বা মাথুরে 
গৌরচন্ত্রের রাধাভাব । তাই এই সব গৌরচক্ত্রিকার পদে প্রীচৈতন্ত রাধাভাবে 
ভাবিত। প্রেষলীলার অন্তঙ্জ কৃষ্ণেব ব্রজলীলার গোষ্ঠলীলা, কালিয়দমন, 

গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভাব। কতকগুলি গৌরবিষয়ক পদ্দে যেমন, 
গোবিন্দদাসের "পতিত হেবিয়৷ কাদে, স্থির নাহি বান্ধে, করুণ নয়নে চায় » 

পরমালন্দ সেনের 'পরশমণির সাখে কি দিব তুলনা যে, পরশ ছোয়াইলে হয় 
মোনা'-_ ইত্যাদিতে শ্রীচৈতন্তের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা! আচগ্ডালে 
প্রেমষ-বিতরপণকারী 'পতিতপাবন' গৌরচন্দরেব। এই ধরণের পদগুলিকে 
গৌরচজ্জিকা বল! হয় না। পালাবন্দি রষকীর্তনের ক্ষেত্রেই গৌরচক্র্রিকার 
সার্থকতা ৷ 

রাধাকুফ্ণেয় লীলাকীর্ভনের সময় ভূমিকাশ্বরূপ এই পদগুলি গীত হয়, তাহাতে 

শো বুঝিতে পারেন বৃন্দাবনলীলার কোন্ পধ্যায়টি আসবে গীত হইবে। 
তৌরাজহিষযনক যেকোন পদকেই 'গৌরচজিকা বল! হয় না, যে পদটিতে 
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বন্দাবনলীলার ভাবব্জন! রহিয়াছে-_তাহাকেই গৌরচন্দ্রিক! বলিয়৷ ধরা হয়। 
শুদ্ধ প্রেমপূত শ্রীগৌরাঙ্গের লীল! আম্বাদন করিতে করিতে শ্রোতা সাময়িক- 

ভাবে কামগন্ধহীন প্রেমলোকে উতীর্দ হয়। আর এক শ্রেণীর চৈতন্য-জীবনী- 

বিষয়ক পদাবলীতে গৌরাঙ্গের জন্ম, বাল্য, যৌবন, কীর্তন, নামপ্রচার, সন্াস 

গ্রহণ প্রভৃতি ধারাবাহিক ভাবে বণিত হইয়াছে। এই পদগুলি গৌরচন্দ্রিকার 
মত ভাবরসসমৃদ্ধ নহে, তবে ইহাতে চৈতন্তজীবনের বাস্তবতার দিকটি সহজ 
সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে । 

বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্প্ক্ত বৈষ্ণবকবির গাঢভক্তিরসাত্মক 
প্রার্থনা'-শীর্ষক পদগুলিকেও পদাবলীর অঙ্গীভৃত করা যায়। জ্রক্তকবি তাহার 
ইঞ্টদেব কৃষ্ণ, রাধাকৃ্ণ বা রাধারুষের মিলিতবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের চরণে 
আত্মনিবেদন করিয়াছেন। সধককবি কখনও ভূত্যতভাবে কখন$ সধী বা মঞ্জরী- 
অন্থগত ভাবে মনের কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। পদগুক্ির মধ্যে সহজ 
সরল ভক্তিনভ্রভাব ও শরণ।গতি প্রকাশিত হইয়াছে । এইগুলাকে ভজন-সঙ্গীত 
আখ্যা দেওয়া যায়। মীরার "মনে চাকর বরাখোজী” এই ভাঁবের গ্যোতক। 
নবোতমদাসের প্রার্থনা-সঙ্গীতে ভক্ত হৃদয়ের দীনতা৷ ও আতি সুষ্গরিস্ফুট । 

হরি, হেন দিন হইবে আমার । 

দুহু অঙ্গ পরশিব 'ছুছ অঙ্গ নিরখিব 
সেবন করিব দোহাকার ॥ 

ললিতা! বিশাখা! সঙ্গে সেবন করিব রজে 

মাল! গাথি দিব নানা ফুলে। 

কনক সম্পুট করি কপ্পুর তাম্বল পুরি 
যোগাইব অধর যুগলে ॥ 

রাধা বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন 
সেই মোর জীবন উপায়। 

জয় পতিত পাবন দেহ মোরে এই ধন 
তোমা বিনা অন্ত নাহি ভায়॥ 

শ্গুরু করুণাসিন্ধ 'অধমজনের বন্ধু 
লোকনাথ লোকের জীবন । 

হাছা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদে ছায়া 

নরোত্মম রইল শরণ । (বৈ. প. পৃ.4৪) 
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ষোড়শ শতাবের মধ্যভাগের পর হইতেই পদাবলী সংগ্রহের কাজ সুরু হয়। 

পালাকীর্তন রচয়িতা ও গায়কদের প্রয়োজনের তাগিদেই পদসংগ্রহ হুইয়াছিল। 

প্রাচীন পদসংগ্রহে ব্রজে কষ্চলীলার বিষয় ও ভাব অন্ুসারে প্রধানত ছুইটি 
পধীয়ে ভাগ কর] হইয়াছে । প্রথমে, পিত।-মাতা, সখা-সবীদের সহিত বিবিণ 

লীলা, দ্বিতীয় রাধার সহিত একান্তে লীলা, বিশেষভাবে রাধার বিরহ । 
ব্রজের কৃষ্ণলীলার আখ্যান অবলম্বন করিয়া ধাব/বাহিক ভাবে পদরচন। 

শ্চৈতন্তের পূর্বে হইত ন1) পালাবন্দি ভাবে গাওয়াও হইত না। শ্রীচৈতগ্ঠেব 
তিরোধানের অনেক পরে লীলামুলারে ধারাবাহিক পদরচন! শুরু হইল। 
জয়দেব কাহিনী অঙ্গসারে কষ্ণপ্রেমলীল। গাহিলেন। গীতগোবিন্দের' পূর্বে 
রুষ্ণপ্রেমলীল। আদিরসাত্মক ছিল। তাঁহার কাব্যে কষ্খচভক্তিরস থাকিলেও 

আদিরস মুছিয়। যায় নাই। পরে ধাহারা কৃষ্ণলীলা লিখিলেন, তাহার। 
জয়দেবের পথ অনুসরণ করিয়া! রমের দিক হইতে প্রাচীন সংস্কৃত অলংকাব- 
শাস্ত্রের নিদিষ্ট পথ ধরিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যে কৃষ্ণকথা আদিরসাশ্রিন 

ছিল না। কিন্তু অবহট্ঠ সাহিত্যে ও লোক-প্রচলিত কৃষ্ণকথায় আদিরসের 

প্রাচুধ ছিল। জয়দেব ও বড়ুচণ্তীদান এই লোক প্রচলিত কাহিনী গ্রহণ করিয।- 

ছিলেন বলিয়। মনে হয়। বিদ্যাপতির পদ্াবলীতেও আদিরসের চিহ্ন রহিঘ। 
গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সাধনায় বৈষ্ণবধর্মে সর্বোপরি মধুর রসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত 
হইল। রাধারুষ্*-প্রমলীলার আদ্িরস একেবারে নিফাশিত হইয়া “রাধাকৃং: 
প্রেমরসে' পরিণত হইল। রাধাকুষ্ণ-প্রেমলীলাকেও শ্রচৈতন্নির্দেশিত পথে 
গড়িতে হইল। ্বষ্ব-রসশান্ত্প্রণেতা রূপ গোম্বামী “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ৭ 

“উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থ্য়ে রাধাকষ্ণলীলার পথ বাঁধিয়া দিলেন এবং পরব 

পদকারগণ দেইভাবেই পদরচন1 করিতে লাগিলেন । লীলার ছুইভাগ-_ত্রজলীলা 
ও নিত্যলীল!। ব্রজলীলায় পুর/ণবণিত 'অবতার' কৃষ্ণের কথা৷ ৷ নিত্যলীলায় 
জন্ম ও শৈশব প্রচেষ্টা ইত্যাদি নাই। অস্্রবধাদি নাই, রালীল! নাই। 
আছে শুধু দিনে-বাতে নানা ব্যপদেশে রাধারুষের মিলন। সীদ্ধের কাজই 

দেই মিলন-সাধনা। রাজে রাধাকফের শয়নের পর সখীদের ছুটি। কৃষ্ণের 
ব্রজনীল! নৈমিত্তিক বিলাস। তিনি ্বাপরযুগের এক বিশেষ সময়ে এই 
লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোলোকে তাহার নিত্যলীলা। সেই লীল৷ 

ব্রজলীলার যত, তবে নিত্যধামে রুষণ চিরকিশোর। ব্রজলীলার কথা প্রাচীন 
শাস্ে ও কাব্যে পাওয়া বায়। রূপ গোস্বামী ভন্্রক্ষচিবিরুদ্ধ ভাব ও ঘটন! বা 
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দিলেন। তিনি নিত্যলীলারও উ্ষেশ দিয়াছিলেন। পরে কৃষণদাস কবিরাজ 
সংগ্কতে 'গোবিদ্দলীলাম্বত' মহাকাব্য লিখিয়। গোলোকে রাধাকৃষ্ণের অ্রপ্রহর- 
লীলা বর্ণনা করিলেন । পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার আভাস 

পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদকর্তারাও এই লীলার মধুর রূপ দান করিয়াছেন 
তাহাদের পদাবলীতে। “নিশান্তলীলা” হইতে “নৈশলীলা পর্যন্ত বিচিত্র 
অবস্থানের মধ্য দিয়! শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান অবলম্বনক্ূপে 
দেখিতে পাই। অন্যান্য ব্রজপরিকরগণ এই লীলার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন 
মাত্র । রাধাকৃষ্ের অষ্টপ্রহরিক নিত্যলীল। কি তাহ কষ্তদাস কবিরাজ তাহার 

“গোবিন্দলীলাম্বৃত' কাব্যের প্রারন্তে হুত্রাকারে দিয়াছেন। 

কুপ্তাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্বাশনাগ্ং 

প্রাতঃসায়ঞ্ লীলাং বিহরতি লখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ । 
মধ্যাহ্ছে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধায়াদ্ধ! গঁরাহ্ছে 
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহ্ৃদো! যঃ স কৃষেগইবতান্নঃ ॥৯ 

“__সেই কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন, যিনি প্রভাতে কুণ্ত ইইতে বাখানে যান, 
ছুপ্ধ দোহন ও ভোজন করেন, সকাল-সন্ধ্যা যিনি সথাঁদের সঙ্গে গোঠে গরু 

চরাইয়! লীলায় বিহার করেন, মধ্যান্কে ও রাত্রিতে যিনি কুপ্তবনে রাধিকার 

সঙ্গে বিলাস করেন, অপরাহ্ছে যিনি গোষ্টে যান অর্থাৎ গরু লইয়। গোশালায় 
কিরিয়া আসেন । আর যিনি সধ্ধ্যায় স্হাদদের আনন্দ দেন।” 

তারপর হইতে বৈষ্কব কবিরা রূপ গোস্বামীকে অনুসরণ করিয়। ব্রজলীল। 

ও কষ্ছদাস কবিরাজের অনুসরণে নিত্যলীল! বর্ণন। করিয়া পদাবলী রচনা করিতে 

লাগিলেন । নিত্যলীলা লইয়! রচিত পদাবলীর বিশেষ নাম “দগ্াজ্সিক! পদাবলী । 
অষ্টপ্রহর ব1 ণব্বিশপ্রহর' সংকীর্তন অনুষ্ঠানে দণ্ডাত্মিক! পদাবলী গাওয়। হয়। 

পরব্তাঁ পদকর্তারা ও কীর্তন-গায়কেরা মূল রাধারুঞ্চলীলার পরিপুণ্টির জন্য 

অতিরিক্ত কিছু কিছু নৃতন কাহিনীর পরিকল্পন! করিয়াছেন, যেমন স্থবল- 
মিলন, কৃষ্ণের নাপিতানীবেশে; মালিনীবেশে ও বাজীকরবেশে রাধার সহিত 
মিলন, কলঙ্কভগ্রন, রাইরাজা, কষ্ণকালী, ্বয়ংদৌত্য, বংশীশিক্ষা ইত্যা্দি। 

কতকগুলির আভাস বূপ গোন্বামীর গ্রস্থে পাওয়া যায়। 
বৈষ্ণব-পদাবলী গেয় কবিতা । গানে না শুনিলে বৈষ্ণব গীতিকবিতার 

১ ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গাল! সাছিত্যের ইতিহাসেয় প্রথম খও ০০ উদ্ধত, 
পৃঃ ৩৪১। 
১২ 



১৭৮ বৈষব-পদাবলী মাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

পূর্ণ মূল্য বোঝ! যায় না। ইহাতে ন্থুরের ও কথার সমান মাধূর্ধ রহিয়াছে। 
সাধারণ গীতিকবিতার মত কাব্যরসও ইহাতে আছে। 

বিভিন্ন পদকর্তার রচিত সমরসের পদাবলী যথাক্রমে সাজাইয়৷ কীর্তনীয়াগণ 
বিভিন্ন রাগে ও তালে যে লীলাগান করেন তারই নাম “পালাবন্দি রসকীর্ভন' 
প্রীতন্যের সময়ে পালাবন্দি কীর্তনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল না । মহাপ্রভু অন্তরংগ 
ভক্তজনের সংগে জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের বিচ্ছিন্ন পদ আশ্বাদন করিতেন। 

ধারাবাহিক পদাবলী রচনা বা পদাবলী-কীর্তন-পদ্ধতি তখনও স্থষ্ট হয় নাই। 

বহিমু্খ ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা ছিল 'নাম-সংকীর্তন' ৷ বর্তমানে যে কীর্তন- 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার প্রবর্তন করেন নরোত্রম দাস। তাহার আগে 
পদাবলী পালাবন্দিভাবে গাওয়া হইত না, বা ধর্মানুষ্ঠানের অংশরূপেও পরিগণিত 

ছিল না। পদাবলী গান তখন উচুদরের বৈঠকী সংগীত ছিল। জয়দেবের সময় 
হইতে পদাবলী গানের যে বীতি মিথিলায় ও বাংলায় চলিত ছিল তাহার 

আধারে নরোত্তম পদাবলী-কীর্তনের ঠাট বীধিয়া দিলেন । মুদক্গবাদ্য এই 
ঠাটের অপরিহার্য অংশ ছিল। খেতরীর মহোৎসবে কয়েকটি দেবমৃতি প্রতিষ্টা 
উপলক্ষে পদাবলী-কীর্তনের একটি বড় আসর বসাইয়াছিলেন নরোত্তম, তাহাতে 
খোল বাজ[ইয়াছিলেন দেবীদাস। নরোত্তমের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্দাবলী- 
কীর্তন শ্রীথণ্ডে রঘুনন্দন প্রবর্তন করিলেও তাহার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। 
ষোড়শ শতকের শেষভাগ হইতে শ্রাথণ্ড (কাটোয়ার সন্নিকট ) ছিল কীর্তন 

গানের প্রধান কেন্দ্র আর বিশিষ্ট পদকর্তারাও ছিলেন এ অঞ্চলের অধিবাসী । 

সপ্ুদশ শতাব্বে পদাবলী-কীর্ভনের চারিটি রীতি দেখা যায়। নরোতমের 
প্রবাতিত কীর্তন-পদ্ধতির নাম হয় "গরাপণহাটা'। বিষুপুরে যে রীতি প্রচলিত 
ছিল, তার নাম “ঝাড়খণ্ডী" । শ্রীথণ্ড, কাটোয়। ও তৎসন্গিহিত অঞ্চলে যে রীতি 

প্রচলিত ছিল, তাহাতে দেশী গানের ঢ$. খানিকটা মিশিয়! গিয়াছিল। এই 
রীতির নাম “মনোহরশাহী?। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে রাণীহাট পরগণ]। 
“রেণেটি' পদ্ধতি এই পরগণার নামানুসারে প্রচলিত । 

সপ্তদশ শতাব্দের মধ্য ভাগ হইতে পদাবলী সংকলন শুরু হয়। শ্রীথ্ 

'অঞ্চল কীর্তন গানের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাই এঁ অঞ্চলে পদ-সঙ্কলন হয় 
সর্বাগ্রে। ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি বিশেষ মূল্যবান্। বৈষ্ব-পদাবলীর 
প্রথম সংকলস্িতা শ্রীথপণ্ডের রামগোপাল দাস। সংকলনটির৯ নাম রাধার 

7১. অধুনা! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 



বৈষ্ব-পদালীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৭৯ 

রমকল্পবন্জী বা রসকল্পবন্লী। তিনি নিজেও একজন পদকর্তা ছিলেন, 

'গোপাল দাস' ভণিতায় লেখা পদগুলি তাহার রচিত। সংকলনটি সপ্তদশ 

শতাব্দের সপ্তম দশকে সমাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় গ্রন্থ আচার্য বিশ্বনাখ 
চক্রবন্তীর কক্ষণদাগীতচিস্তামণি' বা (গীতচিন্তামণি )১, আহ্মানিক ১৭০৪ খ্রীঃ 

দদাবনে সংকলিত হয়। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা, বড় পণ্ডিত 
ও বৈষ্ণবসাধক ছিলেন । তৃতীয় সংকলন গ্রস্থ নরহরি চক্রবর্তীর “গীতচন্দ্রোদয়” । 
তাহার আর একটি সংকলন গ্রন্থ “গৌরচরিত্রচিন্তামণি” ।২ চতুর্থ গ্রস্ 
রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র' আনুমানিক ১৭৩০ শ্রী: সংকলিত হয়। 
সেই সময়কার বাংলাদেশের বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। 

সংকলিত পদগুলির একটি সংস্কত টীকাঁও তিনি লিখিয়াছেন | পঞ্চম গ্রন্থ 

বৈষ্বদাসের পদকল্পতরু' ( গীতগল্পতরু )৩ আন্মানিক ১৭%০ খ্রীঃ সংকলিত 

হয়। তাহর আসল নাম গোকুলানন্দ সেন, “বৈষ্বদাস, ছদপনীম | 'পদকল্পতরু' 

বৃহত্তর সংগ্রহ, প্রায় চারি হাজারেব উপর পদ আছে, গ্র্ুটিকে পদাবলীর 
মহাভারত বলা যায়। | 

গৌরন্ুন্দরদাস পদাবলীর সংকলন করেন । সংকলনটির নামি “সংকীর্তনানন্দ' 
'ৰা “কীর্তনানন্দ)৪। তিনি বৈষ্ণবদাসের সমসাময়িক ছিলেপ্ন। কীর্তনানন্দে 
এমন কতকগুলি পদ আছে যেগুলি পদকল্পতরুতে নাই । 

অষ্টদশ শতাবের প্রথম পাদে “সংকীর্তনাম্বত'৫ সংকলিত হয় বলিয়া! মনে 
হয়। সংকলয়িতার নাম দীনবন্ধু । তিনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ পদকার 

ছিলেন। তাহার রচিত বহু শ্লোক ও পদ সংকলনটিতে আছে । 

অন্যান্ত পদসন্বলেনের মধ্যে নাম করিতে হয় চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের 

'নায়িকারত্বমালা” | নটবরদামের “রসকলিকা” । কমলাকাস্তদামের পদরত্বাকর' 

উনবিংশ শতাব্দের প্রথম পার্দে সঙ্কলিত হয়। নিমানন্দদাসের 'পদসার, এ 

সময়েই সঙ্কলিত হয় বলিয়া মনে হয়। 

বন্বার মৃত্রিতি। 

হরিদাস প্রকাশিত (১৯৪৮) 

বনোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদকঃ বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। 

অমৃ্যচরণ বিদ্যাভ্ভূষণের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হুইতে প্রকাশিত । 
(১৩৬৬ লাল ) 

বহু সংস্করণ হুইয়াছে। সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সতীশচল্র রায় সম্পাদিত ও বজী় 
লাহিত্য পরিষ্ৎ প্রকাশিত (১৪২২--৩৮ সাল )। 

50 & ০৮ ৪৮ 



১৮০ বৈষ্কব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

আধুনিককালের কয়েকখানি পদসংগ্রহের নাম করিতে হয়। জগবন্ধু ভর 
চৈতন্তপদাবলী সংগ্রহ করিয়া “গৌর-পদ-তরঙ্গিনী' সংকলন করেন। তিনি, 

বিস্তাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীও প্রকাশ করেন। বর্তমান কালের" 

পাঠকের জন্য ভাল ভাল পদ নির্বাচন করিয়া! মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধ 
শ্রীশচন্দ্রের সহায়তায় পদরত্বাবলী” নামে একটি ছোট পদ-সংকলন বাহির 
করেন। আধুনিক পাঠকদের পক্ষে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবের কৃত্রিমতা € 
ভাষার দৌর্বল্য পদাবলীর রসগ্রহণে বাধাম্বরূপ বলিয়া মনে হয়। কেন না, সব 

বৈষ্ণব পদই উচ্চাঙ্গের নয়, আবার পদাবলীর ভাব স্থনিদিষ্ট, বিষয়বস্তও 

সংকীর্ণ । তাছাড়া! আছে পুনরুতক্তি। কীর্তন-গানে স্বরতালের আবরণে ভাষার 
দৌর্বলা, ভাবের কৃত্রিমতা ও পুনরুক্তি-দোষ ঢাকিয়া যাইত, সেজন্য অপ্রীতিকর ॥ 
হইত না। 

আর একখানি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ পপদাম্বৃত-মাধুরী” সংকলনটি 

চারিখণ্ডে বিভক্ত | শ্রীথগেন্্রনাথ মিজ্র নিত্যধামগত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর 

সহযোগিতায় সংকলনটি প্রকাশ করেন। আর একখানি বৈষ্ণবসংকলনের 

নাম করিতে হয়। গ্রন্থটির নাম “বৈষ্ণব-পদাবলী”, সংকলয়িতা বৈষ্ণবচায 

শ্রীহরেক্কধ মুখোপাধ্যায়, “বৈষ্ণব পদাবলী'তে একই কবির পদগুলি পূর্বরাগাদি 
বিভিন্ন রসপধ্যায়ে সাজান হইয়াছে এবং কোন্ পদটি কাহার উক্তি অর্থাৎ, 
শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার, সখীর বা দূতীর উক্তি, তাহারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
গ্রন্থটি গবেষণাকাধের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। 

পুরাণে! পদাবলী সংকলনগুলি পদাবলী-রচরিতা ও গায়কদের ব্যবহারের 
জন্য গ্রথিত হইয়াছিল। মেইজন্য বিষয়, রস ও ভাব-পধ্যায় অনুসারে পদগুলি 

সাজানো; বৈষ্ণব পদাবলীর রস পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে গেলে যেমন তাহা 
গানে শুনিতে হুইবে, তেমনি বৈষ্ণব অলংকারশান্ত্রের পদ্ধতি 59 
ব্রজলীলার বিষয়, রস ও ভাবপধ্যায়ও জানিতে হইবে ।১ 

শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ আরম্ভ বলা যাইতে 
পারে। ঠচততম্যাদেবের রুষ্ণবিরহের আবেগ-আপ্তি দ্েখিয়াই রাধার বিরহ 
বর্ণনা করিয়াছেন কৰবিগণ। সেইজন্য কবিদের কালনির্য়ে আমি চৈতন্তদেবকেই 
আলোক-ন্তন্ত-স্বরূপ করিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে তিনটি প্রধান 

১ স্ুমিকা-_বৈধণব পঙ্গাবলী, "ম সংস্করণ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
(--; সুকৃষার় সেন )। 
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স্তর দেখা যায়। এক, চৈতন্-পূর্ববর্তাঁ স্তর বাঁ পদাবলীর 'উন্মেষকাল', এই 
স্তয়ের মধ্যে সংস্কতে রচিত পদাবলী অন্তভূক্ত করিলে ইহার স্থিতিকাল খ্বীঃ 

দ্বাদশ শতাব (জয়দেবের সময়) হইতে পঞ্চদশ শতাবের শেষ বা ষোড়শ 

শতাবের প্রথম দশক পর্যন্ত (শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগ্রহুণ পর্যন্ত )। ইহার ছুই ভাগ 

__ঠৈতন্য-পূর্ব যুগের সংস্কৃত পদাবলী আর চৈতন্য-পূর্ব যুগের (বাঙ্গালা-ত্রজবুলি৷ 
পদাবলী । ছুই,_-ঠৈতন্ত-সমকালীন স্তর, ইহার স্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দের 

প্রথম হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত । এই সময়েই পদাবলীর পূর্ণবিকাশ হয়, ইহাকে 
মধাকাল-ও বলা যায়। এই সময়কার পদকর্তার! হয় শ্রীচৈতন্তের লীলাসহুচর, 
ভক্ত-শিত্ত বা পরিকরের শিশ্ত । তিন,_টচতন্ত-পরবততাঁ স্তর । এই স্তরকে 

পদাবলীর পরিণতিকাল বলিতে পারি । পদাবলীর এই শ্তরকে তিন উপস্তরে 

ভাগ করিতে হয়। প্রথম, ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাপ হইতে সধ্ধদশ শতাব্দের 

মধাভাগ পর্যন্ত, দ্বিতীয়, সপ্তদশ শতাবের মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দের মধাভাগ পর্যন্ত, তৃতীয়, অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ ছইতে উনবিংশ 
শভাবের প্রারস্ত । প্রথম উপন্তরের মুখ্য পদকর্তার! শ্রীচৈতন্তেক্কু সাক্ষাৎ ভক্তের 
শিশ্ষ ও অন্থুশিশ্ত, কেহ কেহ জাহ্বা দেবীর বা বীর্রের শিল্ত বা 
শ্রথগ্ের নরহরি অথবা রঘুনন্দনের শিশ্য কিংবা নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের 

'শিল্ঠ-প্রশিল্ন | | 
চচতগ্ঘ-পরবর্তাঁ স্তরে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধারুষ্-লীলার বিশেষ নৃতনত্ব 

নাই, পূর্বধারারই অনুবর্তন দেখা যায়। তবে কবিগণ রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের 
নৃতন নৃতন ছল পরিকল্পনা করিয়! কিছু কিছু গৌণ লীলার স্থষ্টি করিয়াছেন 
যেমন, স্ববলমিলন, কলঙ্কভঞুন, কৃষ্চকালী, রাইরাজা, নাপিতানী ও বাজীকর 

বেশে মিলন ইত্যাদি । এইস্তারে পদাবলীর ভাষাতে কিছু বৈচিত্র্য আছে 

সংস্কৃত, সংস্কৃত-ব্রজবুলি, সংস্কত ব্রজবুলি-বাঙ্গল৷ ও সাদাসিধা বাংলা, ব্রজবুলী, 
সংস্কত-বাংলা, ব্রজবুলি-বাঙ্গল|। 

এই তৃতীয় স্তরে বৈষ্ণব সাধনায় একটি গুরুতর পরিবর্তন হয়। কবিগণ 
সধী বা মঞ্জরীভাবে দূর হইতে রাধাকৃষ্জের লীল! দর্শন করিতেছেন । ভগবান্ 

কষ আর ভক্তের কান্ত বা প্রেমিক নহেন। কুষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাম্বতের ও বঘুনাথ দাসের গ্রস্থাদির প্রভাবেই মঞ্জরী-অনুগ সাধনা 
প্রবতিত হুয়। ভক্ত ও ভগবানের মাঝে গুরু আসিয়া আসর জুড়িয়া 
বসিয়াছেন। পধাবলীর প্রথম পর্যায় (চৈতন্তঘুগ ) ও দ্বিতীয় পর্যায়ের 
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( চৈতন্ত-পরবর্তা ) মধ্যে রাধারুষ্খলীলার পার্থক্য আছে। এ সম্বন্ধে আমি 
যথাস্থানে আলোচনা করিব । 

বৈষণব-পদাবলী প্রেমধর্মের ভাব্য, গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মে প্রেমভক্তি ব৷ 
“উন্নতোজ্জলরসা স্বভক্তিপ্রীঃ* শ্রাচৈতন্তের অবদান। এখন ভক্তি রসের কথাই 

বলি। প্রিয়তম আত্ম! বা ভগবানকে কাস্তভাবে উপাসনা বা ভজন! গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মের মূলস্থত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার অভাল আছে। কাম, 
ক্রোধ প্রভৃতি মানুষের সহজ ধর্ম, জীবনান্থকূল বৃত্তি। কাম ও প্রেম মূলে 
একই বস্ত। দেহানগ অখচ সুক্ষ সুন্দর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ স্থকুমাররূপে 

যাহ। মানবীয় প্রেম, তাহাই দেহাতিক্রান্ত দিব্য গ্রীতিতে ভগব্ৎপ্রেম | 

কষ্দাম কবিরাজ বলিরাছেন-_ 

আত্মেক্দিয়-প্রীতি ইচ্ছ! তারে বলি কাম। 

কষ্জজ্ির-প্রীতি-ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 

(চৈ. চ. আদিলীলা। চর্থ পরিচ্ছেদ) 

দেহভোগের আকাজ্ষ। থাকিলে প্রেম হয় না। কৃষ্ণের স্থখের আকাজ্জাই 

প্রেম। যেমন পক্ক হইতে পঙ্কজের জন্ম, তেমনি মানবীয় কাম হইতেই দিব্য 

প্রেমের উত্তব। কোন কোন ধর্মের সাধনায় কামজদ্ের কথা আছে । তান্ত্রিক 

সহজিয়া-সাধনায় কাম স্বারৃত কিন্ত উপায়ম্বক্ূপ উপেররূপে নহে, আাধনরূপে, 

সাধ্যরূপে নহে । কাম গোড়ীয় বৈষ্কবধর্মে স্বীকৃত, কিন্ত দেহস্পর্শহীন 

ন্থনির্মল পৃত ভাবমাত্রে পর্যবসিত। ইহাতে কামই সর্বস্ব, একমাত্র সাধ্যবস্ত, 

পরমপুরুষার্থ। এই প্রেম ও কৃষ্ণ এক । ভাববুন্দাবনে কান্ত কৃষের সহিত 

কান্তারূপ ভক্তের নিরবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য । মুক্তিও 

ইছার নিকট তুচ্ছ ।১ ব্রজগোগীদের প্রেমকে কামই বল! হইয়াছে । কবিরাজ 
গোশ্বামী বলেন__ 

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম । 

কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ 

( চৈ. চ. মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ ) 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই “অপ্রাকৃত কাম' ( পরিশুদ্ধ প্রেম ) ধাহাকে সমর্গণ 

করেন, তিনি ভাগবান্ শ্ীকুষং, তিনি “রসময় রসিকশেখর” শ্রুতির “রসে! বৈঃ 
নস লস পূ 

অতএব স্তত্তগণে মুক্তি ন! ইচ্ছয় ॥ (চৈ. চ, অস্তালীলা, ওর পরিচ্ছেদ ) 
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সঃ", তিনি 'বৃন্দাবনে অপ্রারৃত নবীন মদন' | রাধাভাবে ভাবিত জীবাস্মা 
পরমাত্মা কষ্ণের সহিত অন্তবুন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন, তখন ক্ষণিকের জন্য 

হ্বৈভাবের তিরোধন ঘটে। এই ভাবের গভীর উপলব্ধি চৈতন্যদেবের 

হইয়াছিল। রায় রামানন্দের-_ 

“না সো রমণ না হাম রমণী 

ছু মন মনোভব পেষল জানি । 

( চৈ. চ. মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ ) 

এই ভাবই প্রেমের শেষ সীমা, প্রভূ কহে “সাধ্যবস্ত-অবধি এই হয়'। 
গৌরাঙ্গ ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত, “রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার 
নিজ রস আমশ্বাদিতে, তিনি অবতীর্ণ । তিনি “রাধাঁভাব-স্থবলিতন্থ কষ 
স্বরূপ, অর্থাৎ রাধাভাবে ভাবিত প্রেমসাধক | রাধার বাগের আন্গত্যময়ী 

প্রেমসাধনা দ্বার] বুন্দাবনের লীলার রহশ্তলোকে তিনি গ্লাবেশ করিয়াছিলেন 

বলিয়াই অধিকারী ভক্তকে তিনি পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। “আপনি আচৰি 

ধর্ম পরেরে শিখায়” এই অপূর্ব প্রেমভক্তি তিনি নিষ্জের জীবনে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। 

শ্রীচৈতন্তর আগে ভক্তিধর্মের কোন প্রবর্তয়িতাই ভগবদ্বিষয়িনী রৃতিকে 
ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ অদ্ভূত শ্রক্জাররসে পরিণমিত 
করিতে পারেন নাই। 

রাধাভাৰে ভাবিত গৌরচন্দ্রের ভাঁবম্পন্দনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাহার 
তক্তমণ্ডলী বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বিগ্রলম্তের মৃত্তিমান্ 
বিগ্রহ । নীলাচলে কাহার জীবনের শেষ বারে। বৎসর বিরহ-দ্িব্যোন্মাদেই 

কাটিয়াছিল। 

বৈষ্ণব পদাবলীর মূল স্থর বিরহের, বাৎসল্য রসের কিছু পদ বাদ দিলে 
বৈষ্ণব পদাবলীর পট বিরহিণী রাধার মৃত্তিতে আঝআীকা। মহাভাবাশিত 
শ্রীচৈতন্তের আদলেই কবিগণ রাধার ছবি আকিয়াছেন, তাহাদের সেই রাধা- 
চবিত্রে এমন একটি ভক্কিনত্র প্রেমব্যাকুলতা আছে যাহু। পূর্ববর্তী কবিদের 

পদাবলীতে দেখা যায় নাই। এই ভাবই বৈষণবপদ্দাবলীকে মহীয়ান্ করিরা 

তুলিয়াছে। 
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॥ বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা ॥ 

বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রধানত; ছুই ধরণের ভাষাাদ ব্যবহৃত হইতে দেখি। 
একটি সাদাসিদে বাঙ্গালা, অপরটি খাটা বাঙ্গাল! নয়, মিশ্রভাষ! 'ব্রজবুলি' 
ব্রজবুলি নামটি প্রাচীন নহে, উনবিংশ শতাবের প্রথম পাদের আগে (ঈশ্বর 
গুপ্ঠের আগে ) ব্রজ্বুলি নামটির ব্যবহার দেখা যায় না। প্রাচীন পদকর্তারা ও 
কীর্ভনীয়ারা উক্ত ভাষাদ্য়কে দুইটি স্বতন্ত্র ধারা বলিয়া মনে করিতেন এমন 
কোন প্রমাণ প্রাচীন বৈষ্বপ্রন্থে পাওয়া যায় না। যোড়শ শতাবে আসামে 
'ব্রজবোলি” শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে । ব্রজবুলির বিষয় রাধকুষ্ণলীলা 
এবং তদনগসারে গৌরলীলা। ব্রজবুলির ব্যবহার সীমাবদ্ধ, জনসাধারণ বৈষ্ণব 
কবিদের এই নৃতনস্্ট কৃত্রিম ভাষা শুনিয়া ভাবিল, রাধাকষ্ণ ব্রজধামে অবতীর্ণ 
স্থতরাং রাধা, কৃষ্ণ ও অন্তান্ত ব্রজবাসীর। বুঝি এই ভাষায় কথা কহিতেন। তাই 
ব্রজমগ্ডলের ভাষা অর্থাৎ 'ব্রজের বোলি' বা 'বুলি' এই হিসাবে ব্রজবুলি নাম 
দেওয়া হইল। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। বর্তমান বুন্দাবন-মথুরা অঞ্চলের কথ্য 
ভাষাকে বলা হয় 'ব্রজভাষা! বাঁ ব্রজভাখা' | ব্রজবুলির সহিত 'ব্রজভাষার' সম্বন্ধ 
নাই। মনে হয় নামটির মূলে ছিল ব্রজাওলী' (ব্রজ-সন্ব্বীয়), যেমন সোনালি 
(অসমীয়৷ সোনাবলি ), রূপালি । 

॥ ব্রজবুলির জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি । 

আমাদের ভাষার ইতিহাসে দেখি মৈথিল কবি বিদ্ভাপতির পদাবলীর 
ভাব ও ভাষার আদর্শে পঞ্চদশ শতাবের শেষ বা ষোড়শ শতাব্দের প্রথম হইতে 
বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িস্যায় ভগ্র-টমৈথিল বা ব্রজবুলি ভাষার স্থা্টি হয়, অন্থাত্র 
বলিয়াছি পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্ত্র ও গঠনরীতি জয়দেবের 
গানেরই মত। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহার গানের ছন্দ ও 
ধ্বনিবংকার 'অবহটঠের' ভাঙ্গা পদ্ধতি থেকে নেওয়া । গীতগোবিন্দের গ্লীতি- 
কবিভার আদর্শে বাঙ্গাল দেশে, মিথিলায়, আসামে ও অন্তত্র রাধারৃষ্পদাবলীর 
ধার! নামিয়াছিল। বাঙ্গালা, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার উদ্ভবের পরেও পদরচনায় 
অবহট্ঠের এই ভাঙ্গা পদ্ধতি অনুসরণ করা! হইত । অবহট্ঠের শব, পদ, অয় 
ছন্দ প্রভৃতি মৈথিল ভাষায় পরিগৃহীত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দে বিভ্ভাপতি 
এই ভরপ-মৈথিন ভাষায় রাধারুফ-পদাষলী রচনা! করিয়াছিলেন । চতুর্দশ 
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শতাবে লেখ! 'পাবিজাত-হরণ নাটকে কতকগুলি মৈথিল গান আছে, এই 
গানগুলির ভাষা ও বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা একই । '্রজবুলির' মূলে 
আছে প্রধানতঃ দুইটি ভাষা, একটি অবহট্ঠ অপরটি মৈথিল। ব্রজবুলির গানের 
ছন্দ পুরাপুরি অবহট্ঠের, ভাষাতেও অবহট্ঠের চিহ্ন আছে। ব্রজবুলিতে 
মৈথিল অংশই বেশী । এ মৈথিল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাবের ভাষা» বিষ্ভাপতি 

এই ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সময়ের কথ্যভাষা হুবহু এব্ূপ 
ছিলনা । তীরহুতের কবি বিদ্ভাপতির কৃষ্ণলীলাপদাবলী এবং সেই পদাবলী 

গানের পদ্ধতি বাঙ্গালা দেশের লুপ্ত সাহিত্যবৃত্িকে নৃতন চেতনায় জাগাইয়া 
দিল। শুধু সাহিত্য নয় অধ্যাত্স-ভাবনায়ও নৃতন স্থত্রের নির্দেশ দিল। ব্রজবুলি 
গীতিকবিতার বীতি মিথিলা! হইতে পূর্বভারতের সংস্কৃতিমান্ রাজসভাগুলিতে 
বাঙ্গালায় আসামে ও নেপালে, মোরাক্গে, উড়িস্যায় ছড়াইয়! পাড়ে।' ব্রজবুলির 

বীজ লৌকিকের ( অর্বাচীন অবহট্ঠ ), ইহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল মিথিলায়, 
প্রতিরোপন বাঙ্গালায়১। বিগ্ভাপতি "লৌকিক" ও ভগ্র-মৈথিল উভয় ভাষাতেই 
সাহিত্য রচন! করিয়াছেন । বিষ্যাপতির এই ভাষা ও গান্পের ঠাটু বাঙ্গালা 

প্রভৃতি দেশে পদাবলী রচনার আদর্শ যোগাইয়াছে। ষোড় শতাব্দ হইতে 
এই ভাষার ঠাটে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিস্তর পদাবলী রচিত হইফ্লাছে। বাঙ্গালার 
ছুই প্রতিবেশী প্রদেশে আসামে ও উড়িস্তায় ষোড়শ শতাব্দের কাছাকাছি 
সময়ে ব্রজবুলিতে পদাবলী রচিত হইতে দেখি। 'ব্রজবুলির” কাঠামো! সর্বত্র 
এক । বাঙ্গাল ব্রজবুলিকে উড়িয়া ও অসমীয়। ব্রজবুলি হইতে স্বতন্ত্র কর। সম্ভব 
নয়। দৈবাৎস্থানীর শব্দ ও দুই একটি নাম-বিভক্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু 

পার্থক্য নাই। 
ষোড়শ শতাব্দের শেষপাদ হইতে ব্রজবুলিতে হিন্দী ব্রজভাষার কিছু কিছু 

শব্দ ঢুকিয়া গিয়াছে । বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকে বৃন্দাবনে বসিয়া বৈষ্ণবপদ 
রচন। করিয়াছেন ও সংকলন করিয়াছেন, তাহাদের রচনার মধ্য দিয়াই 
বরজবুলিতে এব শব্ধের আমদানী হইয়াছিল বলিয়! মনে করি। আর একটি 
কারণ, গৌড়ীয় বৈষণবপদাবলী বাকঙ্জালার বাহিরে রাজপুতন! প্রভৃতি দেশে 
প্রচারিত হইয়াছিল, হয়তে এই স্ত্রেই কিছু কিছু হিন্দী শব্দ ঢুকিয়া থাকিবে । 
ব্রজবুলির অন্শীলন বাঙ্গালা দেশেই ব্যাপকভাবে হইয়াছিল ষোড়শ হইতে 

উনবিংশ শতাব্দ ধরিয়া । বিদেশী আরবী-ফারসী শব বেশী নাই। 
৯ ভাষার ইাতিরত্ত-ড: সুকৃমার সেণ 
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আগেই বলিয়াছি, মিথিলার উমাপতি-বিষ্যাপতির গীতিকবিতা, বাঙ্গালা 

অসমীয়া! উড়িয়। ব্রজবুলি কবিতার আদর্শ যোগাইয়াছিল। বিভাপতির “রাধা” 
বিষয়ক বৈষ্ব পদাবলী সরলতর মৈথিল বা! ভগ্র-মৈথিলে রচিত কিন্তু তাহার 

“হরগৌরী' পদাবলীর মৈথিল ভাষা কঠিন ও ছুর্বোধ্য। শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
নিকট তদানীন্তন মিথিল! লারস্বত তীর্ঘস্বরূপ ছিল, তাছাড়া বিগ্ভাপতির গানেও 
বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গাল ও মিথিলার ঘনিষ্ট যোগা- 
যোগের ফলে পরস্পরের ভাষাও অবোধ্য ছিল না। মনে করি বিদ্ভাপতির 
বৈষ্ণব পদাবলীর আদর তাহার জন্মভূমি মিথিলা চেয়ে বাঙ্গালা দেশেই বেশী 

হইয়াছিল। তাছাড়া, বাঙ্গালা, মৈথিল, অসমীয়া, উড়িয়া একই “মাগধীয়' ভাষ। 

হইত উদ্ভূত এবং শ্রীস্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতান্বে পরস্পর হইতে এতদুরেও 

সরিয়া যায় নাই। জয়দেবের ভাবাদর্শে ও সংস্কত-প্রাকৃত-অবহট্ঠে রচিত 

আদিরসাহ্মক ভক্তিরসাপ্র কবিতার রূপাদর্শে পদ-রচনায় উমাপতি বিদ্যাপতিই 

প্রাচীনতম । ম্বভাবতই বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাবে বাঙ্গালায় ত্রজবুলির সৃষ্ট 
হইয়াছিল। আবার শ্রচৈতন্ত বিদ্যাপতির ভক্তিরসাহ্মক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক 

প্র অন্তরঙ্গ ভক্তজনের সহিত আস্বাদ করিতেন। চৈতন্যদেবের অন্থমোদনের 

জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্বের নিকট বিচ্যাপতি “গোম্বামী” বলিয়া বিবেচিত হইলেন । 

তাহার পদারলীর ভাষার আদর্শে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ “বৈষবপদাবলী” 'রচনা 
করিলেন। সেই ভাষাকেই আধুনিক যুগে 'ব্রজবুলি' বলা হয়। ব্রজবুলি 

হইতেছে বাঙ্গালার সহিত মৈথিল্রে ক্ষেত্রোপযোগী সমীকরণ ও কিন্তু সচেতন 

প্রয়াষের ঘর] নহে, আপন আপন মাতৃভাষার স্বাভাবিক প্রভাবে । 'ব্রজবুলি' 
হইতেছে কবি-স্ কৃত্রিম ভাষা । সাহিত্যের প্রয়োজনেই ইহার উদ্ভব । 
কিন্ত যে ভাবে বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচনা করিয়াছেন, দেখিয়া মনে হয়, ইহা 

যেন তাহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা ।৯ পদাবলী রসিকদের ধারণা-_বিদ্যাপতি খিল 
১. পূর্ববর্তী ঘুগেও কবি-সূষ্ কৃত্রিম ভাষাতে বিরাট সাহিত্যনৃি হইতে দেখি। পালি 

গাথাভাষা বা] 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' কথ্য ভাষার উপর প্রতিঠিত নয়। ইহা! কবি-সুষ্ট সাহিত্যের 
ভাষা । এই কৃত্রিম ভাষায় মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদের শাস্গ্রস্থাদ রচিত হইয়াছে । 
সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষাগুলিও কৃত্রিম ভাষা | এইগুলি সংস্কৃত নাটক ও প্রাকৃত কাব্যাদিতে 
বহুদিন পর্ধস্ত একই ভাবে ব্যবহৃত হুইয়! আসতেছিল। সাহিত্যিক অপদ্রংশ ভাষাকেও 
অনেকটা ক্কত্রিম ভাষা বলা য।য়। এই ফীত্রম “অবহট্ঠ' ভাষাই কবিদের নিকট খুব প্রিয় 
হইয়া! উঠিয়াছিল এবং একদ1 গুর্জরাট হইতে আসাম পধস্ত সকল কবিই সৌরলেনীয় এই 
অপভ্রংশকেই সাহিত্যের বাছুন 1হলাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইভাবে দেখিলে 'লোঁকি ক 
সংস্কৃত ভাষাকে কাম সাঁহভোর ভাষা বলা যায়। অবশ্য বৈদিক সাহিত্যের ভা) 
জনসাধারণের কথা ভাবার জনেকট। কাছাকাছি ছিল। 



বৈষ্ণব-পদাঁবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৮৭ 

ভাষাতেই রাধাকষ পদাবলী 'রচন। করিয়াছিলেন। মিথিলাপ্রবাসী বাঙ্গালী 
ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের দ্বারা বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙ্গালা দেশে আনীত 
হইয়াছিল ও জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত হইয়াছিল। সাধারণ বাঙ্গালীর 
নিকট কোন কোন মৈথিল শব্ধ কর্কশ ও কঠিন মনে হইত, ভালো করিয়। 

বুঝিতে পারিত না । তাহারা মাতৃভাষা বাঙ্গালার শব এ সমস্ত স্থানে ব্যবহার 

করিত। লোকমুখে প্রচারিত হইবার ফলে মৈথিল ভাষাও নিজের বৈশিষ্ট্য 
হারাইতেছিল। বাঙ্গালী কীর্ভনীয়ারাও শ্রোতার বুঝিবার স্থবিধার জন্য 
বিগ্যাপতির পদের পরিবর্তন করিয়া দিতেন। আবার ধাহারা পদাবলীর 
সাধারণ পাঠক, তাহারাও কিছু কিছু বাঙ্গালা শব্দ ঢুকাইয়! দিয়াছেন । এইভাবে 
অনেক বাঙ্গাল! শব্ধ ও কিছু কিছু বাঙ্গালাভাষার বাগরীতির আমদানী হইল। 

মৈথিল ভাষা ভাল করিয়া না জানায় মৈথিল ভাষার ব্যাকরণেও শিথিলতা 

আসিল। কালের ব্যবধানে বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় একটি রূপান্তর আসিল 

এবং এই বপান্তরিত ভাষাকে অন্ত একটি ভাষ! বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 

পরবতীকালে গৌড়ীয় গোস্বামীদের প্রভাবে এই কৃত্রিম ভাষা! ( অর্থাৎ মৈথিল ও 

বাঙ্গালাভাষার সংমিশ্রণ ) বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবস্ৃত হইর্তে লাগিল। আধুনিক 
যুগে এই দাহিত্যিক ভাষাকে 'ব্রজবুলি' বল। হয় । এই ব্রজবুলি কোন জীবন্ত 
কথা ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সাহিত্যের খাতিরেই ইহার সৃষ্টি। সেইজন্য 

বৈষ্বপদাবলী সাহিত্যে খাঁটা মৈথিল ভাষায় লিখিত বিস্তাপতির পদ খুজিয়৷ 

বাহির করা কষ্টপাধ্য ব্যাপার । প্রসিদ্ধ পদকার জ্ঞানদাস বাঙ্গালাপদ ও 

বজ্জবুলিপদ উভয়রীতিতেই সমান দক্ষতার সহিত পদরচনা করিদ্লাছেন। 
ব্রজবুলির স্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতেই পদাবলী লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা 
ভাষায় হয়তে। ছুই এইটি লিখিয়৷ থাকিবেন। বাঙ্গালাতে লিখিত পদগুলির 

চেয়ে ব্রজবুলিতে লিখিত পদগুলি ছন্দোবৈচিত্র্যে, ধ্বনিঝংকারে ও চিত্রকল্পে 
অনেক সময় উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ব্রজবুলি রচনায় বলরাম দাস, রায় শেখর 
গোবিন্দদাস কবিরাজ, রাধামোহন ঠাকুর বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

বৈষণব-পদাবলীতে আরও কয়েকটি ভাষারীতি দেখা যায়। সংস্কতে কিছু 

কিছু পদাবলী রচিত হইয়াছে, তাহাদের কথা অন্তত্র বলিয়াছি। সপ্তদশ 

শতাব্ের শেষভাগ হইতে “ভাষা-মিশ্র' (০০০৪:০০১০) রীতি দেখা যায়, যেমন, 

সংস্কত-বাঙ্জালা, সংস্কত-ব্রজবুলি, সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ব্রজবুলি, বাজালা-ব্রজবুলি। 



১৮৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

॥ সংস্কৃত-বাঙালা ॥ 

দেখ সথী মোহন মধুর স্থবেশং 
চন্দ্রক চাকু মুকুতাফলমণ্ডিত 

অলিকুন্বমায়িত বেশং ॥ ইত্যাদি বীরবাহ১ 

॥ সংস্কত-মিশ্র ব্রজবুলি ও বাঙ্গাল! ॥ 
যছুনন্দন_ 

ধৈর্যং রন ধৈর্ধং রাই গচ্ছ মথুরাওয়ে। 

চুড়ব পুরী প্রতি প্রভাতে 

ধাহা দরশন পাওয়ে ॥ 

ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রৎ কুরু গমন ।২ 

॥ অংস্কত-বাঙ্গালা-ব্রজবুলি ॥ 

কন্বং শ্যামল-ধামা । 

হরি-কিংকর হাম উদ্ধব-নামা ॥ 

অগ্ হরিস্তব কুত্র। 

মধুপুরে বসই বরজ-জন-মিজ্র ॥ 

কুরুতে কিং মধু-নগরে । 

কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে ॥ 

পুন পুন পৃছই গোরী । 

চন্দ্রশেখর কহে প্রেম-ভিখারী ॥৩ ( চন্দ্রশেখর ) 

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্ঠাম কবিরাজ ভাষামিশ্র (0০৪:০০৭০) 
পদরচনা করেন। একটি ব্রজবুলি-বাঙ্গালা-মিভিত সংস্কৃত গ্লোক উদ্ধৃত 
করিতেছি । 

১ বৈধ পদ্দাবলী, হরেক মুখোপাখ্যায় সঙ্কলিত পৃঃ ১০৮৪ 

২ বৈঞ্ণব পদাবলী, কলিকাত্ত1 বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত । 

৩ বৈ, প, পৃ. ১০১৯। 



বৈষ্ব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ১৮৯. 

সদা প্রেমোল্পাসী সে! পিয়! পরবাসী বিধিবশাৎ 
শশী বহ্ছিপ্রায়ঃ করিব কি উপায়ঃ ক হু বসে। 

গৃহৈকান্তস্থানে তাতেও লাগে কানে কুলিশবৎ 
কুহ্কষ্ঠী নাদঃ কি হৈল পরমাদঃ কহ সখি ॥৯ 

- “সর্বদা প্রেমে মত্ত সে প্রিয় বিধির বিধানে প্রবাসে রহিয়াছে । টাদের 

আলে! আন্তণের মতো । কি উপায় করিব। কোথায় থাকি। ঘরের এক 

কোনেও (সেখানেও ) বজ্র মতো কানে লাগে কোকিলের ডাক। বল 

সখি, একি প্রমাদ হুইল !” 

॥ বাজালা-মিশ্র ব্রজবুলি ॥ 

রাই কিছু কহই ন পাবি । 

তুয়া রূপ গুণের বালাই সৈয়! মরি ॥২ 

”-নরহরি চক্রবর্তী । 

বাঙ্গলা ও ব্রজবুলির উদাহরণ পূর্বেই দিয়াছি। সংস্কতের অন্থকরণে 

তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ করিয়া! পদাবলী লিখিষ্ঠে দেখি গোবিন্দদাস 
কবিরাজ, রাধামোহন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পদকর্তাকে। 

খ্ীষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতাবের প্রথমার্ধ পযন্ত 

এই পার্ট শত বৎসর ধরিয়! ৫বঞ্চর পদাবলী ব্যাপক ভাবে রচিত হইয়াছে, 

তাহাদের মধ্যে ত্রজবুলিতে লিখিত পদসংখ্যাই সর্বাধিক । “পদাবলীতে 

ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবার আসল কারণ ব্রজবুলির ছন্দর স্থুভগতা!। ব্রজবুলির 

পদ বাঙ্গালা পদের মতো স্বরান্ত নয়। মাত্রাছন্দে ধ্বনি-ঝংকার তোলা 
সহজ। অক্ষরের মাত্রা নিয়মনেও স্বাধীনতা আছে। ব্রজবুলির ব্যাকরণ 
বাঙ্গালার মাতা নিয়মবদ্ধ নয়। শব্ের বহর ইচ্ছামত ছোট বড় করা যাইত। 

যেমন-তেমন পদ ব্রজবুলিতে খাড়া করা যাইত । তাছাড়া খোলের বোলের- 
সঙ্গে ব্রজবুলির কাটা কাটা ছন্দ খুব মিল খাইত ।”৩ 

১ গোষিন্দরতিমপ্জরী পঞ্চম শ্তবক (ক্লোকটি 'সংকীর্তনামৃতে'ও উদ্ধত আছে )। 
২ বৈষব পদাবলী) কলিকাত। বিশ্ববিষ্তালয় প্রকাশিত। 

৩ বৈষব পদাবলী, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়। 



১৪০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

বাঙ্গালাদেশে ব্রজবুলিতে লেখ! সবচেয়ে প্রাচীন রচনা কোন্টি বলা ঘায় 
না। তবে ছুইখানি পদের দাবী সর্বাগ্রে । একটি যশোরাঁজ খানের পদ “এক 

পয়োধর চন্দন লেপিত আরে সহজই গোর । কবি হোসেন শাহার নাম 
করিয়াছিলেন, স্থতরাং তাহার রাজত্বকালের মধ্যে (১৪৯৩--১৫১৯ খ্রীঃ) লেখা । 
পদটি প্রাকচৈতন্যযুগে লেখা । দ্বিতীয়টি নেপাল হইতে প্রাপ্ত, বিদ্যাপতির পদ- 

সংগ্রহে মিলিয়াছে। পদটি “প্রথম তোহর প্রেম গৌরব বাড়লি গেলি; 
ত্রিপুরার রাজা ধন্তমানিক্যের (১৪৯০__১৫২২ খ্রীঃ) সভাকবি “রাজ-পপ্ডিতের' 

রচনা । শ্রীচৈতন্তের প্রভাবে এবং রূপ গোস্বামী রাধাকু্ণ লীলার সরণি বাধিয়। 

দিলে বাঙ্ষল! দেশে ব্রজবুলি রচনার ধারা নামিয়াছিল, এই ধারায় প্রথম 
প্রবর্তক মুরারী গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি । অন্যত্র তাহাদের পদগ্ুলি 
দেওয়া হইয়াছে । তাহাদের পদগুলিতে মিশ্র মৈথিলের যে পরিণত রূপ 
দেখিতেছি তাহ! অন্ধ অস্থকরণের ফল বলিয়! মনে হয় না । পদগুলির প্রকাশ- 

ভঙ্গি সাবলীল ও সচ্ছন্দ, মাতৃভাষার মত। 

খাঁটা বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনা করিতেছি না। 
বাঙ্গাল ভাষায় লিখিত পদগুলিতেও ঠমথিল প্রভাব ষুগধর্মের ফলে কিছু কিছু 

লক্ষ্য করা যায়। 

চৈতন্তদেব উড়িস্যায় ( নীলাচলে ) জীবনের শেষ বার বংসর অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। তাহার বৈষ্বধর্মের প্রভাবে অনেক কবি মধুররসের বৈষ্ণব 
পদ রচন! করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতদের অভিমত রচনাগুলির ভাষা ব্রজবুলি 
হয় নাই। মিথিলার বাহিরে ব্রজবুলিতে পদরচনা প্রথম এইখানেই হইয়াছিল । 

এই গানটি 'পরশুরাম-বিজয়' নামক একাক্ক নাটকের রচগ্রিতা উড়িস্তার রাজা 
গজপতি কপিলেন্দ্রদেৰ ( ১৪৩৫-৬৬ শ্রী: ) অর্থাৎ তাহার কোন সভাকবি। 

উমাপতির নাটকের মতই নাটকটির ভাষা সংস্কত। একটিমাত্র গান আছে। 
'(অমররাগেন গীয়তে )-- 

কেবণ মুনিকুমার পরশু দক্ষিণকর 

বামেন শোহে ধন্গুশর না । 

. কোপেণ বোলই বীরত তু সে মো বধিলু তাত 
আজ তোর ছেদছিবই মাথ না । 

শুণ রাজন হো কিএ তোর রাজ্যে ত্রন্ষবধে না ॥ ১॥ 



বৈষ্ব-পদাৰলীর উত্তব ও বিকাশ ১৯১ 

এ তোর চন্দ্র বদন মেঘে কি ঢাকিলা জঙ্ন 

তাহা দেখি বিকল মো৷ মন না । 

আবর দেখই অরষি বাজ্যে তো৷ কধির বৃষ্টি 

পুর বেটি রোদস্তি শগাল না। 
শুণ রাজন হে। কিএ তোর রাজ্যে ব্রদ্ধবপে না ॥ ২ ॥ 

ভাষায় উড়িম্যার ছাপ এবং গঠনে ভণিতার অভাব লক্ষণীয় । আর একটি 

বিখ্যাত পদ রায় রামানন্দের, পদটি চৈতন্ত-প্রভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল 

শ্রীচেতন্তের সহিত প্রেমের সাধ্য-সাধনতত্ব আলোচনাকালে পদটি তিনি 

গাহিরাছিলেন (১৫১০ )। রচনাকাল ষোড়শ শতাকের প্রথম বা পঞ্চদশ 

শতাব্দের শেষ। 

পহিলহি রাগ নয়ন-ডঙ্গ ভেল। 

অনুদিন বাঢল অবধি না গেল ॥ 

না সো রমণ না হাম রমণী। 

দুহু' মন মনোভব পেষল জানি ॥ 

এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী। 

কানুঠামে কবি কিছুরহ জনি । 
না খোজলু ছৃতি না খোজলু আন । 
ছুহক মিলনে মধ্যত পাচবাণ ॥ 
অব সোই বিরাগে তু ভেলি দূতি। 
স্ুপুরষ প্রেমক এছন রীতি । 
বর্ধন-কুদ্র-নরাধিপ-মান। 

রামানন্ রায় কবি ভাণ |৯ 

এই একটিমাত্র পদে তিনি মিশ্র-মৈথিলের যে পরিণত রূপ দেখাইয়াছেন 
তাহা বিস্ময়কর | 

॥ ব্রজবুলির ছন্দ॥ 
ব্রজবুলির ছন্দ মাত্রামূলক জয়দেব ও অবহট্ঠের থেকে নেওয়া । পুরাণে 

মৈথিলে লেখা উমাপতি ও বিষ্তাপতির গীতিকবিতা মাত্রামূলক। সংস্কৃত শব্দ 

যথেচ্ছভাবে ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত । ই, ঈ+ উ, উ, ধ্বনির হস্ব-দীর্ঘত্ব সংস্কৃতের 

5 জজ হ্যপীলাচদ দরিছেদে উদ্ধত তৈ, প. ১৯৮, হরেকক মুখোপাধ্যায় 



১৯২ বৈষব-পদাঁধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

মতো। তবে ছন্দের অন্থরোধে হ্ন্ব দীর্ঘ ব্যতিক্রম হইত। প্রারুতের মতে! 
£এ' «ও হৃত্ব ও দীর্ঘ ু ইই হইত । “আকারের অতিহথম্ব উচ্চারণও পাওয়া যার, 
কোন কোন সময়ে একমাত্বা। ব্রজবুলিতে শ্বরধবনির মাজ। বানান-অন্্যায়া 

নয়, উচ্চারণ-অহ্থযায়ী। কান ছুরন্ত না হইলে ব্রজবুলি কবিতার ছন্দস্পন্দ 
ঠিকমত ধরা যায় না । জয়দেবে যে ছন্দোবৈচিত্র্য দেখ! যায়, তা বৈষব- 

পদ্দাবলীতে নাই, আবার পদাবলীতে যে সব ছন্দ দেখ! যায়, তা জয়দেবের 
গীত-গোবিন্দে' নাই। ব্রজবুলি কবিত৷ পড়িবার সময় কানে লাগিলেও গানে 
তাহা ঢাকিয়৷ যাইত-_কারণ পদগুলি গান, হম্ব-দীর্ঘ-মাত্রাজনিত ত্রটি কানকে 

গীড়া দেয় না। ব্রজবুলি ছন্দের অন্ত্যমিল ( অন্ত্যানুপ্রাস ) লক্ষণীয়, জয়দেবে 
কূচিৎ পাওয়া! যায়, ইহা! অবহট্ঠ হইতে নেওয়া । 

কয়েকটি উদাহরণ 'দিতেছি-_- 

আটমাত্রার ছন্দ : 

১১২১ ২১ 

জলকেলি সাধে। --৮ মাত্রা 
১১১৭ চর 

চলুধনী রাধে । --৮ মাত্রা 
১১১১ ১৬ 

উত্তরল তীরে -_-৮ মাত্রা 

১১১১ ১৫, 

পহিরল চীরে --৮ মাত্রা 

লঘু (হ্ম্ব)--১ মাত্র! 

গুরু ( দীর্ঘ)--২ মাত্রা 

দ্বাদশমাত্রার ছন্ ৮7৪ কিংবা ৪+৮ 
রঙ 

১৯১ ১১১১১ ২২ 

গগন বিরহগহ | লাগি _- ১২ মাত্রা 
১১১ ১১২১ "২ 

রজনি পোহায়ই ! জাগি -- ১২ মাত্রা। 



বৈষফব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ 

ষোল মাত্রার ছন্দ ॥ ছুই সমান ভাগে বিভক্ত ॥ চউপঈ 

২১১ ১১১১ 

ক. হাথক দরপন | 

১১১১ ২১১ 

নয়নক অগ্রন | 

১১ ১১ 

খ. ইথে যদি 

২১১ ২২ 

প্রেমক লাগি । 

২১১ ২২ 

মাথক ফুল -- ৮+৮-১৬ মাত্রা 

১১১ ২১২ 

মুখক তান্বুল--৮+৮--১৬ মাজা 

২১১ ২১১ ২২ 

স্বন্দরি । তেজবি গেহ-_৮+৮--১৬ মাত্রা 

১২১১ ২১ 

উপেখবি দেহ --- ৮+৮--১৬ মাত্রা 

আটাশ মাত্রার ছন্দ, তিন যতি ৮ ৮ ১২ ব্রিপদী 

২১১ ১১২ 

নীরদ নয়নে 

১১১ 

পুলক 

১ ৬১১২১ 

ম্বেদ মকরন্দ 

১১১৯ 

বিকশিত ভাব কদন্ব 

২১ ১১ ১১১ 

নীর ঘন সিঞ্চনে 

১১১ ১১২২ 

মুকুল অবলম্ব | __ ৮ ৮ ১২ 

১১ ১১ ২১১ 

বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
১ ১২৭ 

| ৮ ৮ ৯ 

চারি যতিতে বিভক্ত ১২ ১২ ১২ ১* ছচল্লিশ মাত্রার ছন্দ 

( চতুষ্পদী ) 

২১ ১১১১ ১১১ ১১ ১১১ ১ ১ ১ 

মঞ্জু বিকচ কুস্থম পু | মধুগ শব গু শপ! 

২১১ ১১ ২১১ ১১১ ১১ ১১২৭ 

কুজর পতি গঞ্জি গমন ॥ মঞ্জুল কুলনাৰী ॥ 
সি ১৭ ১৭ ১৭ ১০ 

১৩ 



১৯৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

'তিন যতিভে বিভক্ত ১০ ১০ ১৪ চৌব্রিশ মাত্রার ছন্দ 
( দীর্ঘ জিপদী ) 

৯ ১১ ১১১ ১১ ১ 9১ ২১১ 

কাহে তুহ কলহ করি কাস্ত স্থথ তেজলি 

১ সং ১১ ১১১ ৮৬ 

অব সে বসি রোহসি রাধে। 

১৩ ১০ ১৪ 

তিন যতিতে বিভক্ত ৬ ৬ ১০ বাইশ মাত্রার ছন্দ (ত্রিপদী ) 

১৬ ১১ ৮৬ ১১ 

ধৈর্ংং বহু ধৈধং রহ 

্ ১৬১ ২২ 

গচ্ছং মথুরারে। 
শত ৬ ৬ ৯০ 

আবার ৭ ৭ ১৭ প্রথম ছুই যতিতে একমাত্রা বেশী (একটু 

ঘুরাইয়া)-- 

জিতি কুঞ্ধর । গতি মন্থর । চলত সো বরনারী। 

বংশী বট |যাবট তট | বনহি বন হেরি 

আবার পঞ্চবিংশতি মাত্রা ৭ ৭ ১১ তিন যতি £-_ 

২১ ২১১ ২১ ২১১ ২১ ২১১ ২২ 

নন্দ নন্দন | চন্দ চন্দন | গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ 

[ বৈষব পদাবলী--কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালম প্রকাশিত ] 



বৈষ্ব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৯৫ 

॥ বৈষ্ব-পদাবলীর অলংকার ॥ 

বৈষব পদাবলী সাহিতাকে ভালভাবে বুঝিতে হইলে ভাষায় প্রযুক্ত 
অলংকারের কথাও জানিতে হইবে + বৈষ্ণব কবিগণ তাহাদের পদসাহিত্যে 

সংস্কৃত সাহিত্যেব্র বীতি অনুসরণ করিয়া প্রাচীন অলংকারেরই বেশী প্রয়োগ 
করিয়াছেন। বড়ুচণ্ীদাস প্রভৃতি কবি পল্লীজীবন হইতে অলংকারের 

উপাদান খুঁজিয়াছেন। নানারকম অলংকার প্রয়োগের ফলে বৈষ্ণব পদসাহিত্য 

কাব্য-রসিকদের কাছে অতিশয় উপাদেয় হইয়! উঠিয়াছে। আধুনিক পাঠকের। 
এই সাহিত্য-কর্ষের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন । 

সাহিত্যের বা কাব্যের অলংকার কাহাকে বলে? বিশ্বনাথ কবিরাজ 

তাহার 'সাহিত্য-দর্পণে' বলিয়াছেন-_ 

শব্দার্থয়োবস্থির1 যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ | 

রসাদীনুপকুর্বস্তোইলংকারান্তে ইঙ্গদা দিবৎ ॥ 

( সাহিত্য-দর্পণ ১০1১) 

_“যাহা! শব্দ ও অর্থের অস্থায়ী ধর্ম, শোভাবর্ধক এবং রস্ভাবাদির উপকারক 
মনুষ্যদেহের অঙ্গদাদিভূষণতুল্য সেই পদার্থই হইল অলংকার ।” সংস্কৃতে 
“আলমূ” শব্দের একটি অর্থ ণভূষণ | যাহা কাব্যকে ভূষিত করে শ্রী-সম্পাদিত 

করে তাহাই অলংকার । আলংকারিক দণ্ডী বলিয়াছেন_” 
“কাব্যশোভাকরান্ ধন্মান্ অলংকারান্ 'প্রচক্ষতে” 

_-“কাব্যের শোভাবর্ধক ধর্মকেই ব্যাপক অর্থে অলংকার বল! হয়।” কাব্য 

বহিরঙ্গরূপে শবময়, আবার অন্তরক্গরূপে অর্থময়, তাই অলংকারও ছুই 
প্রকার,-শবালংকার ও অর্থালংকার | এই অলংকারশ্থষ্টির জন্য কবিদিগকে 

সচেতন প্রয়াস করিতে হয় না। যেন তাহাদের রচনার মধ্যে স্বতংক্ফূর্তভাবে 

অলংকারের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে । 

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে উক্ত দুই প্রকার অলংকারেরই হুষ্ট, প্রয়োগ দেখা বায় । 

বিদ্াপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত অলংকরণ রীতিই গ্রহণ 

করিয়াছেন তাহাদের পদরচনায়। আবার চণ্ডীদ।স, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ 

সহজ সরল বীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবু তাহাদের রচনাতেও অলংকারের 
প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

প্রাক-চৈতন্তযুগে কবি বিগ্যাপতি অলংকার প্রয়োগে অসামান্য চাতুধ্য 



১৯৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

দেখাইয়াছেন। তিনি জয়দেবের প্রদশিত পস্থাই অন্থসরণ করিয়াছেন। 
জয়দেবই পদাবলী রচনায় অলংকরণ রীতির প্রথম পথিকৎ। 

খেলত না৷ খেলত লোক দেখি লাজ । 

হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥ 

বিদ্যাপতির এই পদটিতে অন্ুপ্রাস ও শব্মাধূর্য লক্ষণীয় । উপম! অলংকার 
প্রয়োগে বিস্তাপতির দক্ষতা! অপরিসীম । 

জোবি ভূজযুগ মোরি বেঢল 

ততহি বয়ণ সুুছন্দ । 

দাম-চম্পকে কাম পৃূজল 

জইসে শারদ চন্দ ॥ 

রূপকালংকারের ব্যবহার-- 

চিকুর নিকর তম সম 

পুন আনন পুনিম সসী। 

নঅন-পক্ধজ কে পতিআওব 

এক ঠাম রহ বসী॥ 

উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ-_ 

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি 

অঞ্ন শোভন তায়। 

জন ইন্দীবর পবনে ঠেলল 
অলিভরে উলটায় । 

বিষ্ভাপতির নিয়স্থ বিখ্যাত পদটি নিরক্গরূপকের দৃষ্টান্ত 

হাথক দরপন মাথক ফুল। 

নয়নক অঞ্জন মুখক তানম্থল ॥ 

হদয়ক মৃগমদ গীমক হার । 

দেহক সরবস গেহক সার ॥ 

বন্ুচণ্ীদাসের কাব্যে রূপকালংকারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখা যায়__ 

হাস কুমুদ তোর দশন কেশর। 

ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত অধর ॥ 
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উংপ্রেক্ষা-অলংকারে কবি গ্রাম্য-জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী । 

মোর মন পোড়ে জেহ্ন কুম্তারের পণী ॥ 

বিষম অলংকারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখি-_ 

কত ছৃখ কহিব কাহিনী 
দহ বুলী ঝাঁপ দিলে? সে মোর স্থখাইল ল 

মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥ 

চণ্তীদাসের একটি পদে ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে শ্রীকষের 

সর্বাতিশায়ী রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে-- 

কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে 
কোকিল জিনিয়া সুম্বর । 

চমংকার লুণ্টোপমার দৃষ্টান্ত দেখি আর একটি পদে-_ 
(শ্রীরাধা ) তড়িৎ্-বরণী হরিণ-নয়নী 

দেখিন্ু আঙ্গিনা মাঝে । 

স্মরণ অলংকার বা স্মরণোপমার দৃষ্টান্ত-__ 
কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে। 

নিরবধি দেখি কাল! শয়নে স্বপনে ॥ 

কাল কেশ এলাইয়। বেশ নাহি করি । 

কাল অগ্রন আমি নয়নে না পরি | 

চণ্তীদাস “সহোক্তি' অলংকারের সাহায্যে শ্রকষ্ণের পূর্বরাগ প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী 
পরাণ সহিত মোর । 

পরমানন্দ ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে শ্রীচৈতন্তের রূপবর্ণনা করেন__ 

পরশ মণির সনে কি দিব তুলন! রে 
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা । 

আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে 
রতন হইল কত জন! ॥ 
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চণ্তীদাসের ভাবশিহ্য জ্ঞানদাস সহজ রীতিতে পদ রচনা করিয়াছেন! 

তাহার পদাবলীতেও অলংকারের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। হি্ষিম 

ংকারেব প্রয়োগে রাধার মনের ভাবটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

স্থখের লাগিয়া এ ঘর বাধিস্থু 

অনলে পুড়িয়।৷ গেল। 

অমিয়! সাগরে সিনান করিতে 

সকলি গরল ভেল ॥ 

বিদ্াপতির ভাবশিক্য গোবিন্দদাস পদাবলী রচনায় অলংকরণ-রীতি 

ব্যবহার করিয়াছেন। অঙন্গপ্রাসের অপূর্ব স্থষমা দেখি তাহার একটি পদে__ 
নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে 

পুলক মুকুল অবলম্ব | 

স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
বিকশিত ভাব কদন্ব ॥ 

অথবা নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন 
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ । 

প্রতীয়মানোতপ্রেক্ষা্রদৃষ্টান্ত-_ 
কি পেখন্গ নটবর গৌরকিশোর । 

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চর 

স্বরধনী তীরে উজোর ॥ 

ভ্রাস্তিমান্ অলংকার-_ 

হরি হরি বলি ধরনী ধরি উঠই 
বোলত গদ গদ ভাষ। 

নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে 

বিহি সঞ্জে মাগয়ে পাখ ॥ 

অতিশয়োক্তির দৃষ্টান্ত দেখি গোবিম্দদাসের পদে-_- 

লঙ্থ লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি 
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে । 
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জগদানন্দের বাহৃচিত্রপদ-_ 

কিতব কেশব কুশল কি কহব 

কনকমণ্জরী রাই। 

কি জনি কতিখনে কব কি হোঅব 

কহিতে আওলু ধাই॥ 

ভাষাশব্দার্ণবের পদ জগদানন্দের রচনায়_ 

কংস-কুপ্ধর- কেশরী কর- 

কুম্ত করজে বিদার । 

করভকর ভূজ- কোরে কুলবতি 
করব কেলি বিহার ॥ 

বলরামদাসের পদে ব্যতিরেক অলংকারের দৃষ্টান্ত, এখানে শ্রীরাধার রূপ ও 
সৌন্দর্য বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

ছি ছি কি শারদের চাদ ভিতরে কালিমা । 

কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপম! ॥ 

বৈষ্ণব কবিগণের ভাবের এব যেমন স্থগভীর, 'অলংকার-প্রয়োগের 

ক্ষমতাও তেমনি বিস্ময়কর । বৈষ্ণব পদসাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে 
একটি স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে। মধ্যযুগের বাং! সাহিত্যে প্রকৃত 
“সাহিত্য' যদি কিছু থাকে তবে তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্য । বেষ্কবগণের অন্তরে 
যে ভাবের প্লাবন বহিয়া যাইতেছিল, তাহাই তাহারা সঙ্গীতের আকারে 

প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্-লীলারস প্রকাশ করিতে গিয়! তাহারা 
সাহিত্যের শিল্পকর্মের দিকেও দৃষ্টি দিতে ভূলেন নাই। টবঞ্চব-সাহিত্যে 
রসন্ষ্টির সহিত তত্স্ষ্টির সার্থক সমাবেশ হইয়াছে । 

॥ কীর্তন ॥ 
বৈষণব-ভক্তিশান্ত্কার রূপ গোস্বামী “ভক্তিরসামৃতসিন্থুতে' কীর্তনের 

সংজ্ঞা দিয়াছেন__“নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভীষা তু কীর্ভনম্--( নাম 
লীলা ও গুণাদির উচ্ৈঃস্বরে উচ্চারণ করাকে কীর্তন বলে' )। জীব 
গোম্বামী ও সনাতন গোস্বামী “ভক্তি-সন্দর্ভ ও “হরিভক্তি-বিলাসে' “ও্ট- 
স্পননমাঞ্জেণ কীর্তন বলিয়াছেন। শ্রচৈতন্ প্রত্যেককেই হরিনাম-কীর্তন 
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করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।১ কীর্তনের তিন শ্রেণী--নাম-কূপকীর্তন, 
গুণকীর্ভন এবং লীলা-কীর্তন। 

জীব গোস্বামী বলিয়াছেন, যতদিন চিত্ত-শ্ুদ্ধি ন। হয় সে পর্যন্ত নামকীর্তনই 
বিধেয়। চিত্রশুদ্ধি হইবাঁর পর শ্্রীকুষ্টের রূপকীর্তন বা রূপসম্বন্ধীয়কীর্তন 

শ্রবণের অধিকার জন্মে, অন্তরে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের রূপ উদ্ভাসিত হইলে 

গুণকীর্তন করা চলে। তারপর শ্রীকুষ্ণের লীলাকীর্তন করিবার অধিকার 

জন্মে। শ্রীচৈতন্ত অন্তরঙ্গ ভকজনের সঙ্গে লীলাকীর্তন আস্বাদন করিতেন । 

বিদ্ভাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ, 

এই তিন গীতে করে প্রতভৃর আনন্দ ॥ 

(চৈঃ চঃ মধ্যলীল! দশম পরিচ্ছেদ) 

অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আন্বাদন, 

বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম-সংকীর্তন ॥ (চৈঃ চঃ) 
নবদ্বীপ-জীবনে মহাপ্রভু শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া অদ্বৈত, 

গঙ্জাদাস, মুরারি, গোপীনাথ প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্বের সহিত সারারাত্রি ধরিয়া 
নাম-কীর্ভন করিতেন। প্রকাশ্ঠভাবে কীর্তনে বু বাধা ছিল “সকল পাষণ্ডে 

মেলি বৈষ্বেরে হাসে । দীক্ষা লইয়। গয়া হইতে ফিবিয়! শ্রীচৈতন্য যে 
সন্কীর্ভনের বাবস্থা করেন তাহা নগরকীর্তন নহে । 

দশ পাচ মিলি নিজ ছুয়ারে বসিয়া 

কীর্তন করহ সভে হাথে তালি দিয়া--( চৈতন্য-ভাগবত ) 

তারপর মৃদঙ্গ-মন্দিরাশঙ্খ সহযোগে দ্বারে দ্বারে পরমোৎসাহে কীর্তন 
আরম্ভ হইল। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্ত নাম-কীর্তনের উপরই জোর দিয়াছিলেন, 

এই নামসুত্রেই মানুষে মানুষে ভালবাসার গ্রস্থিবন্ধন হইয়াছিল । না'ম-কীর্তনের 
দ্বারাই ভক্তির উদ্ভব। “চগ্ডালোইপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণ:” 
জাতি-ধর্মনিবিশেষে সকলেই ভগবানের সন্তান, সকলেই অধ্যাম্ম-ধনের 
অধিকারী, সাধারণ মান্য সমুন্নত উদার মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিল। 
শ্রীচৈতস্ত বিরোধিপক্ষদের দলনের জন্য সদলে সহশ্র সহশ্র লোকসহ নগরকীর্তনে 
বাহির হুইয়াছিলেন। বলিতে গেলে শ্রীচৈতন্তের সময় হইতেই নগরকীর্তন 

আরম্ত হইয়াছিল । এত অসাধ্যসাধন কেবল ব্যাখ্যায় ও প্রচারে হয় না। 

১ সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীককটৈতন্য | 
সংকীর্ভন ঘজ্ডে ভারে ভজে সেই খা ॥ (চৈ ৮: জাঁদি, ওয় পরিচ্ছেদ ) 



বৈষব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ০৩ 

কষ্দাস কবিরাজ বলিয়াছেন-- 

আপনা আসম্বাদে নাম-সন্কীর্তনে' 

শ্রীচৈতন্ের পূর্বেও ভগবানের নাম-কীর্তনের রীতি প্রচলিত ছিল । 
শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি-_শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ ম্মরণং পাদসেবনম্। 

( ভাঁঃ ৭৫1২৩) 

নারদীয় ভক্তিস্থত্রে-_ 
“হরেনাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্। 

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্েব গতিরন্তথা ॥ ( বুহন্নারদীয়বচন ৩৮১২৬ ) 

( ঠচ£ চঃ আদি ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধত ) 
--কলিযুগে একমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম, ইহা! ভিন্ন আর গতি 

নাই, নাই, নাই । 

“তৃণাদপি স্বনীচেন তরোরিব সহিষুন।। 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি: ॥” 

(শ্রাচৈতন্যোক্ত শিক্ষান্োক ) পগ্ভাবলী! ( রূপগোম্বামী ) ৩২ 
(চৈঃ চঃ আদি ১৭ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ) 

_তিণ হইতেও অতিশয় নীচ, তরু হইতেও সহি, এবং স্বয়ং মানাকাজক্ষা 

রহিত হইয়া অন্যের মান দানপূর্বক শ্রীহরির কীর্তন করিবে" 

্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লেখা! তামিলবেদ আড়বারদের ভক্কিশান্ধে নাম 
গ্রহণের কথা পাই। মহারাষ্টে সন্ত তুকারামের অভঙ্গ গুলিকে কীর্তন বলা হয়। 

বিশ্বস্তরেরর জন্মক্ষণে নবদ্বীপে নাম-কীর্তন হইয়াছিল। “উঠিল মঙ্গল ধবনি 

শ্রীহরি-কীর্তন।" 
নিমাই পণ্ডিত পড়ুয়াদের ও ভক্তদের হাততালি দিয় নামকীর্তন করিতে 

শিখাইতেন । 

ছুরি হরয়ে নমঃ কৃষণ যাদবায় নমঃ | 

গোপাল গোবিন্দ রাম মধু সদন ॥ 
(চৈ: চঃ আদি ১৭ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ): 

১. এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ভা 
জাতানুরাগো ভ্রুতচিত উচ্চৈঃ। 
হুপতাথ রোগগিতি রোৌতি গায়- 
তুন্বাদরস,তাযতি লোকবাহঃ ॥ (শ্রীভাগবত ১১/১1৪০ ) 



২০২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুর অন্থমতি লইয়া নবদ্ধীপের পথে পথে 

সদলে নাম-প্রচার করিতেন। হোসেন সাহের প্রতিনিধি কাজীকে দলনের 
জন্য তিনি শংখ ঘণ্টা করতাল ও যৃদঙ্গসহ সংকীর্তন দল চালন! করিয়াছিলেন । 

পুরীধামেও নৃত্য ও সংকীর্তনের ব্যবস্থা দেখি, শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে 
নাম-প্রচারের ভার দিলেন । 

“নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে । 

অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ 

আচাধেরে আজ্ঞা দিল করিয়! সম্মান । 

আচগাল জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান ॥' 

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পরিচ্ছেদ ) 

ভট্টাচার্য কহে তোমার স্থসত্য বচন। 
চৈতন্থের স্টি এই প্রেম-সংকীর্তন ॥ 

( চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পরিচ্ছেদ) 

বৈষ্কবমতে নাম-সংকীর্তনে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, "নামের ফলে 

কষ্ষপদে মন উপজয়'। পালাবন্দিভাবে পদাবলী-কীর্তন বা রসকীর্তন 
শ্রীচৈতন্যের অনেক পরে আরম্ভ হয়। নরোত্তমের চেষ্টায় 'খেতরীর মহোৎসবে 
এই লীলাকীর্তন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়। পদাবলী-কীর্তনের রীতি বহুদিন পূর্ব 
হইতে প্রচলিত আছে। চরধাগীতিপদাবলী, জয়দেবের পদাবলী, বিষ্ভাপতি- 
চণ্ডীদাসের পদাবলীও স্থরে তালে গান করা হুইত। সঙ্গীতজ্ঞ নরোত্তমের 
দ্বার! রীতিটি মার্গ গায়ন-বীতিতে পরিণত হয়। 

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে অবস্থান সময়ে পদ-গানের যে রীতি ছিল তাহা ঠিক 
পদ্দকীর্তনের মত ছিল না। ইহাকে বৈঠকী রীতি বলিতে পাবি । সংকীর্তনের 
ছুই চারিছত্রের পদের গানে শ্রীচৈতন্যের নিজস্ব যে রীতি ছিল তাহা 

পদাবলী-কীর্তনে সধারিত হইয়াছিল। নবদ্বীপে, শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ধের 
গৃহে এবং পুরীতে মৃকুন্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য ও গীতের 
দ্বারা শ্রচৈতন্যের আনন্দ বিধ্যন করিতেন ।১ সেই বীতিও পদাবলী-কীর্তন 

রীতিকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে । রঘুনাখ ভট্ট প্রভৃতির স্থললিত ভাগবত 

পাঠের পদ্ধতিও ৰীর্তন-পদ্ধতিকে প্রভাবিত করিয়ানে_ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকার 
১ কিকহ্বরেসাথ! আত্বক আনন্দ ওর। 

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ ( চৈঃ চঃ মধ্য ওয় পরিচ্ছেদ ) 



বৈষব-পদাবলীর উপ্তভব ও বিকাশ ২০৩' 

বলিয়াছেন--এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি বাগ ।, শ্রীধণ্ড বৈষ্ণব 
ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, আবার পদাবলী-কীর্তনের আদি গীঠস্থানও 
বলা যায়। বৈষ্ণব-পদাবলী ও কীর্ভন-গানের ধারা নরোত্বম শ্রীধণ্ড হইতেই 
লাভ করিয়াছিলেন । সপ্তদশ শতান্ধ শেষ হইবার পূর্বেই কৃষ্ণ বা রাধাকষেের 
বিগ্রহের পূজা-আরতি ও পর্ব-উৎসব উপলক্ষে শ্রীথণ্ড ও বুন্দাবনে পদাবলী 

গানের রূপ নির্দিষ্ট হইয়। গিয়াছিল। নরোতম সেই রূপকেই সঙ্গীত-বাছ্যে সুস্পষ্ট 

করিয়া তুলিলেন। এখনো বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলের শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তনগান 
হয়, “অষ্টপ্রহর” ণচব্বিশপ্রহর' ও বৈষুব-উৎসব উপলক্ষে আসরে আনুষ্ঠানিক 

ভাবে লীলাকীর্তন হইয়া! থাকে । এই লীল।-কীর্তনের নানা পদ্ধতি দেখা যায়। 

নরোভমের পূর্বেও পালাবন্দি লীলাকীর্তন ছিল বলিয়া মনে হয়। লীলাকীর্তনে 
রাধা-কৃষ্ণ-লীলাকে বিচিত্র পর্যায়ে সাজাইয়! গান করা হয় এবং প্রত্যেক পালার 
পূর্বে অন্থরপ গৌরলীলা গান করা হয়। ইহাকে "গৌরচন্দ্রিকা' বলে। মনে 
করি নরোত্বমই “গৌরচন্দ্রিকার' পরিকল্পনা করিয়াছিলেন | 

অষ্টাদশ শতান্দের শেষার্ধ হইতে কীর্তনগান বা রসবীর্ভন যাহা আসরে 
আহুষ্ঠানিকভাবে, বৈষ্ণব-মহোৎসবে অথবা সম্পন্ন ব্যক্তির শ্রাদ্ধবাসরে গীত 

হইতে থাকে তাহা পদাবলী-নংকলন-গ্রন্থে ও পুথিতে যে প্লুরাণো ছাদে রক্ষিত 
ছিল তাহা! হইতে পদগুলি কিছু ভিন্ন ও পরিবধিত আকায় গ্রাপ্ত হইল। একই 

পালায় বিভিন্ন কবির বিভিন্ন পদসমূহের সহিত কাহিনীক্ষ যোগন্থত্র রাখিবার' 
জন্য গায়ক কিছু কিছু কথা যোগ করিয়া দিতেন। গান করিবার সময় 

বুঝাইবার জন্য কিছু কিছু কথা “আখর' (অক্ষর') যোগ করিয়া তান-বিস্তারের 
স্থযোগ স্ষ্টি করিয়া লইতেন। তারপর জয়দেব বিদ্যাপতি গোবিন্দদাঁস প্রভৃতি 

কবির পদগুলি ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল সাধারণ শ্রোতার নিকট। সেইজন্য 

পদাবলীর ব্যাখ্যার দিকে ঝোক পড়িল অথচ গান ভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা 
চালানে! সম্ভব নয়। স্বর ও তাল থামিতে না! দিয়া এবং ব্যাখ্যা অংশকে 

যথাসম্ভব (ছড়ার ছন্দে) গাঁখিয়া পদ প্রসারিত করা হইল। এই ভাব- 
বিস্তারময় মুলপদাতিরিক্ত অংশকে "ছুট অথবা “তুক বলে, প্রাচীন 

রস্থাদিতে “তুক্' দেখিতে পাই না তবে কীর্ভনীয়াদের খাতা হইতে মুগ্রিত 
পদাবলীতে দেখা পাই। যেমন “গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী ন! পারিল'। 

কীর্তনীয়ারা অনেকে সময় বড় তালের সমগ্র পদটি না গাহিয়া বৈচিত্রা- 

স্ঙটির জন্য ছোটতালে (তাল ফেরতা৷ ) পদের অংশবিশেষ গাহিয়৷ থাকেন।' 
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ইহাকেও ছুট” বল চলে, ইহাতে হালক1 চালের স্থর ব্যবন্ৃত হয়। গানে 

“তুকের* ব্যবহার জয়দেবই আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি, জয়দেবের 

সংস্কৃত গানের ধুয়া (ঞ্ুবপদ ) বড় বিচিত্র। ধুয়ায় পদ-ও আছে ছত্র-ও আছে। 
পদ যেমন, “বাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্। 

“ম্মর্তি মনে! মম কৃত-পরিহাসম্” ॥ 
ছত্র যেমন, --“জয় জয় দেব হরে' 
অথবা, 'যামি হে কমিহ শরণম্ সথীজনবচনবঞ্চিতা' 

ঘুরিয়।৷ ফিরিয়া এই জিনিষই বহু পরবর্তী কালে 'তুকে' ও “আখরে' পরিণত 
হইয়াছে। 

কীর্তনের আসরের সাধারণ রীতি হইল মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিতে 

হয়। ধর্মীর অনুষ্ঠানে বা মহোৎসবাদিতে যেখানে তিন-চারদল কীর্ভনীয়া 
গান করেন সেখানে সকলের পক্ষে মিলন গাহিয়! পাল! শেষ করিবার সময় বা 

সুযোগ থাকে না। তখন তাহার! ছুই-চার পংক্তি পয়ার বা ত্রিপদী হালকা 

চালে গাহিয়া রাধাকুষ্ণের মিলন করাইয়া দেন, এই হালকা চালের অংশকে 

'ঝুমূর' 'ঝুমর' বলে। কিন্ত সর্বশেষ গায়ককে মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিতে 

হয়। কীর্তনগানে 'ঝুমুরের' অর্থ অন্যরূপ। 

বর্তমানকালে জনসমাজ কীর্তনগানকে শুধু একা গায়ন-পদ্ধতি বলিয়া 
ভাবে কিন্তু কীর্তন-পদাবলী আসলে ধর্মসঙ্গীত। সাধারণ লোকে কীর্তনের নানা 
উপাঙ্গ বুঝিতে সক্ষম নয় বা তাহাদের কৌতুহলও নাই, কীর্তনীয়ারাও আজকাল 
নিপুণভাবে কীর্তনের সাঙ্গোপাঙ্গ অস্থশীলন করেন না। শ্রোতার মনোরঞ্রনের 

দিকেই তাহাদেব লক্ষ্য ভাঙ্গা কীর্তন গাহিয়া'। কীর্তনগানের রাগ-রাগিনী, 
স্থর-তাল ও গায়ন-পদ্ধতি অন্বশীলন-সাপেক্ষ | ইহা মার্গ-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট 
শাখা (রীতি ) বলিয়া বিবেচিত হয়। 

উনবিংশ শতাবে কীর্তনগানের একটি শিথিল রীতি বা! লঘুরীতি বেশ 
জনপ্রিয় হইয়াছিল । এই রীতিকে “ঢপকীর্তন' বল! হয়, ইহাতে বৈঠকী গানের 
হালকা স্থুর-তাল-লয় ব্যবহৃত হইত, কীর্তনের মার্গবীতি তেমন অনুহ্যত 

হইত না। পদাবলী-কীর্তনের সঙ্গে দেশি ও বাউল গানের ছাদ মিলাইয়! এক 
নূতন কীর্তন-পদ্ধতি হৃষ্টি করিয়াছিলেন যশোর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গায়ক মধুকুদন 
'কান। এ পদ্ধতি প৪পকীর্তন” নামে প্রসিদ্ধ । 

পদাবলী-কীর্তনকে যাত্রার ছাচেও ঢাল! হইল। তাহার নাম 'রুষ্তাত্রা”, 
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পশ্চিমবঙ্গের গোবিন্দ অধিকারী ও মধ্যবঙ্গের কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণযাত্রায় 
প্রথম ও প্রধান গায়ক-কবিদের অগ্রগণ্য | 

বিংশ শতাব্দের গোড়ার দিকে মহিলারাই ( 'কীর্তনওয়ালী” ) ঢপকীর্তন 
গাহিতেন । এখনে। শ্রান্ধবাসরে কোথাও কোথাও ঢপকীর্তনের ব্যবস্থা আছে, 

আর মেয়েদেরই যেন একচেঠিয়া অধিকার । ইহাকে ভাঙ্গাকীর্তন-পদ্ধতি বলা 
চলে। জনরুচির জন্যই এই রীতির উদ্ভব । ইদানীং বিশুদ্ধ কীর্তনরীতির 
উজ্জীবনের চেষ্টা দেখা যায়। কীর্তনগানকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের একটি 

ধার! বলিতে হয়। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্ত, ভক্ত ও সাধকদের “তিরোভাব' উৎসবে 

এক ধরণের পদাবলী গান করা যায়। এই পদগুলিতে তাহাদের জীবন-কথ। 
ও শ্ৃতিবন্দনা থাকিত। উহাকে “সোচক” পদাবলী বল! হয়, শ্রীনিবাস-শিশ্ব 
রাধাবল্পভ চক্রবর্তী কয়েকটি “শোচক' অর্থাৎ তিরোভূত মহাজনদের স্মারক 
পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাধক নরোত্বম “শোচক+ পদ 
লিখিয়াছেন। অনেকে ইহাকে "্থচক' বলিয়াছেন । 

এখন বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল হিন্দুর শ্রাদ্ধব-বাসরে কীর্তন গানের ব্যবস্থা 
আছে। তাহার প্রথম প্রবর্তক চৈতন্তদেব বলিয়া মর্নে করি। নীলাচলে 

ঠাকুর হরিদাস দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন, শ্রাচৈতন্য 

তাহার দেহ স্বহস্তে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ কাঁরয়াছিলেন € তাহার পর নিজে 

প্রসাদান্ন ভিক্ষা করিয়! হরিদ্াসের নিবাণে।ৎসব করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব সমাজে 
অন্ত্যেষ্টি উৎসব বা “মচ্ছব' এই হইতেই সুরু । নাম-কীর্তন, কৃষ্ণলীলাকীর্তন ও 
একত্র গ্রসাদভক্ষণ_-মহোত্সবের এই তিনটি অঙ্গ। 

আর এক প্রকার “মহোৎসব আছে তাহার নাম “দণ্ড-মহোৎসব' | 

ঞনিত্যানন্দ পানিহাটিতে আসিলে রঘুনাথ দাস দেখা করিতে গেলেন । 

শ্রানিত্যানন্দ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন-_- 
“নিকটে না আইস্ মোর ভাগ দুরে দূরে । 

আজি লাগি পাইয়াছে। দ্ডিমু তোমারে ॥ 

দধি-চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে”*"*৯ 

ধনীর সন্তান রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ প্রচুর চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ মাটির মালস! 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়। দিলেন । নিত্যানন্দ, বৈষ্ণব ভক্তবুন্দ, ব্রাহ্মণ সন্তান 
ও সাধারণ লোক একসঙ্গে ভোজনে বমিলেন। তাহার পর সকলকে মালাচন্দন. 

১ চৈ. চ. অস্তযলীল হষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 



২০৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 

ও দক্ষিণ! দেওয়া হইলে নিত্যানন্দ খুশি হইয়া আশীর্বাদ করিলেন । পানিহাটির 
এই চিড়া-দধি মহোৎসব দণ্ু-মহোৎসব নামে খ্যাত। নিত্যানন্দ সঙ্ষেহে 

রঘুনাথের দণগ্ু-বিধান (শাস্তি) দিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম। সগ্গ্রামের ওই 

ধনীর পুত্র রঘুনাথ পরে ষড়গোন্বামীদের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈষ্কবচাধ্য 

হইয়াছিলেন। 

রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্তনিত্যানন্দ প্রভৃতির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও অন্তান্ত উপলক্ষেও 
মহোৎ্সবের বিধান আছে । 

॥ 'পদাবলী সাহিত্যের কাব্যস্বরূপ? ॥ 

বৈষ্ণব পদাবলী একাধারে কাব্য ও সংগীত । সাধারণ পাঠ্য গীতিকবিতার 

রস ইহাতে পাওয়! যাইবে। আবার রোমানটিক্ ভাবধার।রও সাক্ষাৎ পদাবলী- 
সাহিত্যে মিলে, আবার অতীন্দ্রি় ভাবরস বা মিষ্টিকৃতত্বের কথাও আছে 

পদাবলীতে । লিরিসিজম্ (গীতিধমিতা ), রোম্যার্টিসিজম্ ( রোম্যান্টিকতা ) 
ক্যাসিসিজ.মূ ও মিষ্টিসিজমূ (রহহ্যবাদ ) কাহাকে বলে আগে বাখ্যা করি । 

তাহার পর বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত এইগুলির সম্পর্ক কতখ|নি বিগ্যমান 
আলোচন। করিতেছি । 

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিঘাছেন যে, গীতের যে কাজ ধেকবিতা 

'সেই কাজ করে তাহাই গীতি-কবিতা'। অর্থাৎ যে-কবিতা সুরে তালে গাওয়া 

হয় তাহাই গীতি-কবিতা। ইংরাজি “লিরিক্' শব্দটি বীণার মত এক জাতীয় 

বা্যযন্ত্র হইতে আসিরাছে। কালের প্রভাবে কবিতার গীতাংশটুকু খসিয়। 

গিয়াছে । সেইজন্য এখন অগেয় ব৷ পাঠা গীতিকবিতার প্রচলন হইয়াছে। 
ইংরাজি সাহিত্যে পাঠ্য গীতি-কবিতার নিদর্শনই বেশী। আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যে অগেয় গীতিকবিতার সংখ্যাই বেশী। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন 

কবিতাকে স্থরে তালে গানও করা হয়। নবীন ( আধুনিক ) বাংল! সাহিত্যে 
ইংরাজি গীতি-কবিতার ধরণে রচিত কবিতা বিহারীলালই আরম্ভ করেন। 

মাইকেল মধুহ্ছদনের লেখার ভিতর গীতি-কবিতার স্থর পাওয়া যায়। 
রবীন্্রনাখই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা-কার ৷ আধুনিক যুগের গীতি-কবিতার একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য কবির ব্যক্তি-পুরুষের আশা-আকাংক্ষা, স্খ-ছুঃখ গ্রভৃতির প্রকাশ 
থাকে তার রচনার মধ্যে। কবিচিত্তের উচ্ছাস, পাঠকচিত্তের সহিত ক্র 
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যোগাযোগ এবং সর্বোপরি ব্যক্তি-স্বাতস্তরের প্রকাশ--এইগুলিই আধুনিক 

গীতিকবিতার বিশেষত্ব । বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ষুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ 
সেই কাব্যই গীতিকাব্য। সমালোচকেরা কবিতাকে ছুইভাবে ভাগ করিয়াছেন 

বস্তুনিষ্ঠ (০৮০০৮: )--(আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য) এবং আত্মগত ভাবপ্রধান 
(85199619) গ্বীতিকাব্য । মহাকাব্যেও গীতিকবিতার স্বর থাকিতে পরে । 

গীতিকাব্যকার আপন মনের অনুভূতিকে সরসভাবে প্রকাশ করেন। 

রোম্যার্টিকতা (“রোম্যার্টিসিজম্”) কাব্যের আর একটি ধর্ম। প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যে রোম্যাণ টিক কবিতার অসদ্ভাঁব ছিল না। বাঁণভট্ট প্রভৃতি 

লেখক তো রোমাণ.টিক ছিলেন । তবে ভারতীয় অলংকারিকের! কাব্যের এই 
অধুনা-হ্ষ্ট নামটি ব্যবহার করেন নাই, তাহারা অন্য রীতিতে কাব্য বিচার 
করিয়াছিলেন, তবে একথ| অবশ্-স্বীকাধ্য ষে আধুনিক কাব্যেই ইহার ব্যাপক 

ব্যবহার দেখা যায়। “রোম্যার্টিক' বা রোম্যার্টিকতা বুঝিতে হইলে ক্লাসিক 
বস্তটি কি তাহা বোঝ! দরকার । 'ক্র্যাসিসিজম্* সাহিক্ত্যের অন্ত আর একটি 
পর্ম। ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য হইতেছে অনেকট1 “ভাস্বধ্যধ্মী” । অটুট স্বাস্থ, 
নিয়মান্বতিতা, সৌষম্য, স্থসংগতি, সমগ্রতা এবং গ্ষচ্ছত! র্লযাসিক্যাল 
সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। রোমান্টিক সাহিত্য অনেকটা চিত্রধমী। রোম্যা্টিক্ 
সাহিত্যে স্থসংগতি, সমগ্রতা, স্বচ্ছত! ক্ল্যাসিক সাহিত্য হষ্তে বহুলাংশে কম। 
রোম্যাটিকতার সংগে “বিস্ময়বোব (90116 ০ দ00৫67) ও 'রহস্তবোধ, 

অংস্গার্গিভাবে জড়িত। রহম্যময়তা আমাদের মনে জাগাইয়! তুলে একটি মোহ 
এবং উদ্রেক করে একটি কৌতূহলের, সেইজন্য রোম্যান্টিক সাহিত্য কুহেলিকার 
আবরণে মপ্ডিত, ইহার অর্ধেক ঢাকা অর্ধেক খোল1--আধে। আলো! আধে 

আধার'__যেন চিনি চিনি করিয়াও টিনিতে পারা যায় না। অনেকের ধারণা 

ক্লাসিক সাহিত্য রোম্য|টিক সাহিত্যের প্রতিযোগী । কিন্তু সত্যই তাহা 

নয়। এযাবারক্রদ্ে বলেন, ক্লাসিক সাহিত্যের সংগে রোম্যার্টিক সাহিত্যের 
কোন বিরোধ নাই এবং বিরোধ থাকিতেও পারে না। রোম্যাট্িক সাহিত্য ও 

ক্লাসিক সাহিত্য একই সংগে একই স্থানে থাকিতে পারে। মিল্টনের 

প্যারাডাইস্ লস্ট ক্র্যাসিক্ সাহিত্য হইলেও মাঝে মাঝে অপূর্বভাবে রোন্যার্টিক 

হইয়! পড়িয়াছে। কালিদাসের “রঘুবংশ' ক্লাসিক সাহিত্য, রোম্যার্টিকতার 
লক্ষণও ইহাতে পাওয়া যাইবে । 

মিষ্টসিজম্ (বা রহন্তবাদ) রোমার্টিকতার বিরোধী নহে, উভয়েরই জন্ম 
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কবির অন্তরে “মানসলোকে' ; রোমার্টিকতা ও রহস্তবাদের মধ্যে একটা স্তরগত 

পার্থক্য রহিয়াছে মাত্্র। রোমাটিক্ মনই রহস্তের অতলে গভীর ত্তরে পৌছিয়। 

মিষ্টিক' হইয়। উঠে। আমাদের অন্তরে বুদ্ধি-দীপ্তির বাহিরেও আর একটি 

দীপ্চি রহিয়াছে । সেই দীর্চিটি দিবালোকের মত স্পষ্ট ও প্রথর নয়, চন্রলোকের 

হ্যায় অন্ফুট, স্সিপ্ধ এবং কমনীয়, অথচ এই দ্সিগ্ধ জ্যোৎন্নালোককে ঠিক চিনিয়াও 
চেন। যায় না। এই স্তর অতিক্রম করিয়া যে কবি একটা অদ্বয় সত্যে উপনীত 
হইতে পারেন, তখনই সেই কবি মিষ্রিক্ হইয়া পড়েন। “রহশ্বাদ' কবিকে 

অপরিচিতি ও রহস্যের আচরণে না রাখিয়া অন্তরে একটা বিশ্বাস আনিয়! দেয় 

এবং এই বিশ্বাসই কবিকে পৌছাইয়া দেয় একটি অদ্বয় সত্যের নিকটে । মনে 

রাখিতে হইবে মিষ্টিক সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে, ইহা একাস্তভাবেই হৃদয়ের 

সত্য | 

কোন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, 'ধাহারা তত্বরসিক, তাহারা ইন্ত্রিয়- 
গ্রাহ জগৎ বা বুদ্ধিগ্রাহহ সত্যের চেয়ে অনুভূতিগম্য তত্ববস্তকেই অধিকতর 
প্রাধান্য দেন, এইজন্তই ইহার্দিগকে অলোকপন্থী বা মরমিয়া কবিও বলা হয়। 

ইহারা বলেন, মানুষ বোধি বা প্রজ্ঞার (100916002 ) দ্বারাই চরম সত্যকে 

জানিতে পারে। বিষয়বন্্ অনুসারে মিষ্টিক বা অলোকপস্থী কবিগণকে 

প্রধানত কয়েকটি শ্রেোতে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ প্রধানত 

প্রকৃতির কবি (বা ঘ৪৮৪:৪ 705৭৮10 ), কেহ প্রধানত প্রেমের কবি ( বা 15055 
208819 ), কেহ প্রধানত আধ্যাহ্ব-চেতনার কবি (বা 1391781098 2058610 ), 

আবার কেহ বা দেহতত্বের কবি (বা ৪০0 2586০ )। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত 
রোমান্টিক কবি হইলেও তাহাকে মিষ্টিকু আখ্যা দেওয়। হইয়াছে । ইংরাজী 

সাহিত্যে শেলীর কাব্যে মিষ্টিসিজম্ বা মরমিয়া কবির অনুভূতি প্রকাশ 
পাইয়াছে। আমাদের দেশের আউল, বাউল, সাই, দরবেশ প্রভৃতি সাধক- 

সম্প্রদায় দেহতত্বের কবি। চর্যাগীতি ও দ্োহাকোষে আধ্যাত্ম-চেতনা মিষ্টিক্ 
পর্ধায়ে উন্নীত হইয়াছে । বৈষ্ণব কবিতায় রাধাকৃষ্ণের অপাথিব প্রেমলীলার 
বসঘন প্রকাশ ঘটিয়াছে। বৈষব মহাজনকবি কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত রাধারুষণ- 

প্রেমের ধ্যানে তন্ময়, একটি অনির্বচনীয় দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়া পরম ও 
চরম সত্যে পৌছিয়াছেন, এই হিসাবে তাহারা মিষ্টিক ৷ অলোকপন্থী হইয়া 

পড়িয়াছেন। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে বৈষব সাহিত্যের মিষ্িসিজমূ অন্তরনিহিত না 
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আরোপিত । আমর! ষে-ডাবে বৈষুব পদাবলীকে দেখি তাহারই উপর 
অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে। 
অনেক পণ্ডিত মনে করেন, রাধাকষ্ঞপ্রেমলীলা রূপকাশিত। এই রূপকের 
আশ্রয়ে পরমাত্মা-জীবাত্বা বা ভগবান-ভক্তের সম্পর্ক বণিত হুইয়াছে। 

ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন-জনিত আনন্দ ও তাহার বিরহে ভক্তের 

মর্মবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে । যেমন, কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন- 

ঘটিত আনন্দ, এবং কৃষ্ণের বিরহে মর্ষব্দনা ও কাতরতা । অথব। সীমার 

সহিত অসীমের সম্পর্কই বৈষ্ণব কবিতার বিষয়বস্ত। ইহাদের মতে তাহা 

হইলে ভগবান্ ও ভক্তের সম্পর্ক রুষ্ণ ও রাধার উপর আরোপিত হইয়াছে । 

আবার একদল পণ্ডিত বলেন রাধাকৃষ্ছের 'প্রণয়গীতি আদিতে আধ্যাত্মতত্ববজিত 

আদিরসাত্মবক লৌকিক প্রেমগীতি ছিল, ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার 
প্রবেশ ঘটিয়াছে এবং চৈতন্তোত্তরযুগে একেবারে অপ্রারত 'প্রেমলীলায় পরিণত 
হইয়াছে । উভগ়মতেই বৈষ্ণব পদাবলীর রহস্তবাদ বা মিক্লীসিজম্ আরোপিত, 
অন্তনিহিত নহে। কিন্তু এই মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। প্রাবৃ- 
চৈতন্য যুগের পদাবলীর সম্বন্ধে এইমত কিছুটা খাটিলেও চৈতন্যোত্তর যুগের 
বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে একেবারেই প্রযোজ্য নহে! চৈতন্যোত্তর যুগে 

রাধাকৃষ্ণতত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনা স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । চৈতন্ত-পরবত্তী 

যুগে বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তার। “সথীভাব' বা মঞ্জরী-অন্ুগ সাধনা অবলম্বন করিয়া 

রাধাকৃফের প্রেমলীলারস আশ্বাদন করিয়াছেন ও সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । 
ভক্ত বৈষ্ণব মহাজনদের তত্বদৃিতে রাধাকুষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীল! সত্য হইয়া 
দেখা দিয়াছে । ভক্ত জীবনের পরম ও চরম কামনা হইতেছে রাধার 

নিত্যলীলার আম্বাদন। তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ব পদাবলীকে যদিই বা 
মিষ্বিক বলিতে হয়, তবে সে মিষ্টিসিজ'ম্ পদাবলীর অন্তনিহিত, বাহির হইতে 
আরোপিত নহে । বৈষ্ণব পদসাহিত্য হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । 

তবে ঠিক অলোকপন্থী বা মরমিয়৷ বলিতে যে শ্রেণীর কবিকে বুঝি (যেমন, 
বাংলার বাউল, আউল প্রভৃতি ), বৈষ্ণব কবিগণ যে ধরণের মিষ্টিক নহেন। 

এধন আমাদের কাছে সাধারণ গীতিকাব্য বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর 
আদর । যদিও বৈষ্ণব পদাবলীতে বিষয়-বস্তর ভার নাই, গল্পরসও কিছু নাই, 
তবু ইহাতে ভাবের যে আবেগ ও গভীরতা বর্তমান তাহা মাহষের অন্তরে 
সর্বদা যে মৌলিক স্সেহ-প্রেম-সখ্যের ভাব জাগরূক-__পুত্রের প্রতি মাতার 

১৪ 
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ব্যাকুল নে, সথার প্রতি সথার অগাধ গ্রীতি, প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর ছুনিবার 
আকর্ষণ ইত্যার্দি--তাহাতে ঝংকার তোলে। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের 

বিরহে যশোদার যে ন্ষেহ-ব্যাকুলত। অথবা! শ্রীচৈতন্যের সন্গ্যাসে শচীদেবীর যে 
প্রগাঢ় বেদনা, তাহাতে হ্য্টির আদিমকাল হইতে শিশুপুত্রের জন্য মানবমাতা 
যে আতি-ব্যাকুলতা৷ অনুভব করিয়া আসিতেছে তাহাই যেন নৃতন করিয়া 
জাগিয়! উঠে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যরস সর্বমানবীয় ।৯ উপরিি-উক্ত 

তত্বগুলি বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে কতটুকু প্রযোজা, তাহা আলোচনা করিয়। 
দেখি-_ 

বাঙ্গ/লার বৈষ্ব-পদাবলী কবিতা ও সংগীত। সাধারণ গানের মত 
বাক্জালময় ছন্দোময়ী রচন! ও স্থরের বাহক নয়, ইহাতে স্থুর ও কথার সমান 
মাধুধ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিটি পদের শীর্ষদেশে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ 
রহিয়াছে। আবার পাঠ্য গীতিকবিতার কাব্যরসও প্রচুর পরিমাণে ইহাতে 
পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-কবিতা বৈষ্ব সাধনার অঙ্গ, ইহাতে যে রসই থাকুক না 
কেন ইহার মূল স্থর ভক্তির । বৈষ্ণবতা৷ বাদ দিয়া টৈষ্ণবকবিতা হয় না। 

ইহাতে ভক্তিরস ও কাব্যরস ছুইই আছে। সাধারণ গীতিকবিতার সহিত 

এইখানেই ইহার পার্থক্য । প্রাচীনকালে গীতিকবিতার আশ্রয়েই ধর্মতত্ব 
প্রকাশিত হুইত। বেদের সুক্তগুলি ও পুরাণের স্তোত্রগুলিতো গীতিকবিতা। 
চ্ধ্যাগীতিও সহজিয়া! সাধনার অঙ্গ, আবার এইগুলিতে কাব্যরসেরও প্রচুর 
প্রকাশ দেখি। পদাবলীতে প্রাচীন গীতিকবিতার ধারাই অন্ুস্থত হইতে 
দেখি। অশ্বঘোষ ও কালিদাসের কাব্যে গীতিকবিতার স্থর স্পষ্ট। 

“মেঘদূত'কে সেকালের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা বলিতে পারি। প্রাকুতে লেখা 
গাথাসপ্তশতী'তে গীতিকবিতার রস মিলে। 

“কবীন্দরবচনসমুচ্চয়, “সছুক্তিকর্ণাম্বৃত" 'প্রাককত-পৈঙ্গল' প্রভৃতি সংস্কৃত- 

প্রা্কত-প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ-পুস্তকে অজন্র গীতিকবিতার সন্ধান মিলে। 
জয়দেবের “গীতগোবিন্দে' গীতিন্থর বংক্কৃত। বৈষ্ণব কবিতা পূর্বতন এই ধারারই 
ক্রম-পরিণতি । বিগ্ভাপতির কবিতার কথাও বলা উচিত। সংস্কত-প্রারতে 

রচিত প্রকীর্ণ কবিতার বাক্পরিমিতি অলংকরণ প্রভৃতি রিকৃথম্বরূপ বৈষ্ণব 
কবিতা লাভ করিয়াছে । ভঃ স্বকুমার সেন বলেন, “সংস্কৃত ও প্রার্কত কবিতার, 

১ বাঙ্গাল! নাহিত্যেরর কাহিনী-ডঃ সৃকৃষার সেন। 



বৈষব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২১১ 

কালগত পরিণতি বৈষ্ণব গীতিকাব্যে খানিকটা রহিয়াছে । এই পরিণতি 
বেশী লক্ষ্য হয় অলংকারে ও ইমেজে। বৈষ্ণব গীতিকবিতার বাক্পরিমিতি ও 
ভাষানৈপুণ্য সংস্কৃত কবিতার স্থত্রেই লভ্য। এই বাক্-শিল্প সমসাময়িক 

ভারতীয় সাহিত্যে অন্তত্র দেখা যায় নাই।” আবার, “বৈষ্ণবকবিতা অর্থ 
যেটুকু প্রকাশ করে তাহার তুলনায় গ্যোতনা করে অনেক বেশী।” চণ্ডীদাসের 
পদে দেখি, তিনি যদ্দি এক ছত্র লেখেন, পাঠককে দিয়! তিন ছত্র ভাবাইয়৷ লন। 
অর্থের এই ব্যঞ্ধনা-শক্তি সংস্কৃত কবিদের কাছ হইতে আসিয়াছে । আধুনিক 
লিরিকের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা আবেগপ্রধান ও গাঢ়বদ্ধ। 

বৈষ্ণবগীতিতেও মানব হৃদয়ের অফুরন্ত প্রেমান্থভূতির রসঘন প্রকাশ দেখি । 

বর্তমান কালের কেহ কেহ বৈষ্ণব পদাবলীকে বিশ্তদ্ধ লিরিকের মত বিচার 

করিয়াছেন ও রসসম্ভোগ করিয়াছেন । মনে রাখিতে হইবে “বৈষঃবধর্ম লইয়াই 
বৈষ্ণব সাহিত্য । বৈষ্ণবধর্ষকে বাদ দিয়! এ সাহিত্যের বিচার চলে না।” 

আধুনিক লিরিক কবিতায় ধর্মের সংশ্রব নাই, যাহা কাছে তাহা বিশুদ্ধ 
কাব্যরস। পদাবলীতে ভক্তিরস মুখ্য, কাব্যরস গৌণ। 

আধুনিক গীতিকবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে কবিচেতনা বা 
কবির ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ । কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই বর্তমান গীতি- 
কবিতার প্রাণ । কবির “অস্মিত” বা “অহংবোধই” কবিতাঁয় বড় হইয়া দেখা 

দিয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য ও ব্যক্তি-মানসের প্রকাশ আধুনিক কালের ব্যাপার, 
বৈষণব-পদাবলীতে না থাকিবার কথা। প্রাচীন গীতি-কবিতাতেও কবির 
নিজের যনের কথা বেশী নাই। বৈষ্ণব পদাবলীর রাঁধাকুষ্ণবিষয়ক পদের 
ভণিতায়', প্রার্থনা-সংগীতে ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে ভক্তকবির ধর্ম-জীবনের 
আশা-নিরাশা ব্যক্ত হুইরাছে, তাহাতে মর্ত্যবাসনার কথা নাই বা কবির 
“অহংবোধের' কথাও নাই। অহংবোধকে বিসর্জন না দিলে তো! প্রকৃত বৈষ্ণব 
ভক্ত হওয়া যায় না বা ইঞ্টদেব কৃষ্ণের লীলাও দর্শন করার অধিকার জন্মে না। 

বৈষ্ণব কবিগণতো! রাধাকৃষ্ণলীলায় সখী বা মঞ্জরীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন । 
বৈষ্ণব-গীতিকায় নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পাই, কিন্ত কবিচিত্তের কথা 
নাই। কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠক-চিতের মধ্যে অন্তরের যোগাযোগের অভাব। 

পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক গীতিকবির মত বাংলা আধুনিক গীতিকবিতা 

“অহংতন্ত্রী এই অহুং বস্তজগতকে বিচিত্রভাবে তিরস্কৃত করিয়া অভিনব ভাব- 
জগতে পরিবতিত করে-.. 
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“্যথাট্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্তে ॥” (ধন্তালোক, ৩য় উদ্োত) 
"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্ঠে গন্ধে গানে, 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ।”-_ রবীন্দ্রনাথ 

বৈধণব-কবিতাতে দৃশ্-গন্ধ-গান আছে, কিন্তু উদ্দীপন-বিভাবরূপে । আধুনিক 
কবির বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ইহাই আলম্বন-বিভাব। 

“ক্রোড়ে মিলল ব্রজছুলালী 
পড়ু মুরলী থসিয়!। 

কুন্ুম পুঞ্জ নবীন কুঞ্ধ 
গাওত কোকিল। রসিয়া |” জগদানন্দ ।১ 

এখানে রাধাকৃষ্ণের মিলনের উদ্দীপন বিভাব হিসাবে “প্রকৃতি” উপস্থাপিত । 

ভাবের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে বৈষ্ণব কবিগণ ছিলেন অগ্রগণ্য | রায়শেখরের 

এই পদটিতে-_ 
গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 

সঘনে দামিনী ঝলকই। 

কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন 

পবন খরতর বলগই ॥২ 

নিবিড় বর্ধার একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির “মত্ত দাছুরী ভাকে 

ডাহুকী-ফাটি যাওত ছাতিয়া,” পদটিতেও বর্ধার চিত্র মিলে। প্রাচীন 
কালের গীতিকবিতার লক্ষণ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাই, ইহাতে গীতি-ধমিতা 
আছে তবে আধুনিক গীতি-কবিতার সব লক্ষণ ইহাতে নাই। “ভাবের 
এঁকাস্তিকতা, হৃদয়বুত্তির অকৃত্রিমতা, প্রকাশরীতির শ্বচ্ছতা ও গাঢ়তা-_ 

উচ্চকোটির গীতিকাব্যের এই কটি বিশিষ্ট লক্ষণ বাঙ্গালা বৈষ্ণব গীতিকবিতায় 
আছে।” বৈষ্ণব কবিদের অনুভূতি ব্যক্তিগত নয়, গোষ্ঠীগত । বিশেষ সাধন- 
প্রণালীজাত আধ্যাত্ম অস্নুভূতিই বৈষ্ণব গীতিকবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

পুরানো বাংল! সাহিত্যে বৈষ্ব পদাবলী শ্রেষ্ট রোমার্টিক কাব্য । ইহাতে 
রোমার্টিক কল্পনা ও বাস্তব আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈষব- 
অবৈষ্ণব সকল শ্রেণীর পাঠক ইহাতে আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। 
রবীন্্রনাথই প্রথম এই ধর্খাতিশামী উৎকর্ধের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। 
পাস পিস 

১ বৈঃ পঃ ৯৮৭৩ পৃঃ | ২ ৃ বযৈঃ পঃ ৩০৬ পৃহ। 
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“মনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার 

একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ। 

শ্তামল তমালতল, নীল যমুনার জল, 

আর ছুটি ছল ছল নলিন নয়ন।৮-_রবীন্দ্রনাথ১ 
“এ গীত উৎসব মাঝে 

শুধু তিনি' আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে। 
দাড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা! নরনাবী 

উৎস্থক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি 

ছুয়েকটি তান--দৃর হতে তাই শুনে 

তরুণ বসন্ত যদি নবীন ফাস্তনে 

অন্তর পুলকি উঠেনি সেই তুর 

সহস! দেখিতে পাই ছ্িগুণ মধুর 
আমাদের ধরা ।” ( রবীন্দ্রনাথ*-বৈষ্ণব কবিতা ।) 

বৈষ্ণব গীতিকাব্য বৈষ্ণব-সাধনার অঙ্গ, বৈষ্ণব তব্বদর্শন ইহার প্রধান কখ|। 
তক্তকবি রসপূর্ণ ভাষায় তবকথাটি প্রকাশ করিয়াছেন। রোমান্টিক কবিতা 
মর্ত্যবাসনাকেই অত্যুজ্জল কল্পনা, আবেগ-আতির সাহায্যে প্রকাশ করে। 
বৈষ্ণব কবিগণও অধ্যাত্ম-সাধনার অনুভূতিকে মর্ত্যরসে সিষ্চিত করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই রোমার্টিকতার জন্যই বৈষব কবিতা সম্প্রদায়বিশেষের 

ভজন-সঙ্গীত না হইয়! সর্বসাধারণের উপাদেয় কাব্যে পরিণত হইয়াছে । 

প্রাচীন সংস্কত-প্রাকত-সাছিত্যে নরনারীর প্রেম-বিরহ-মিলন প্রভৃতি 
অবলম্বন করিয়া বু কবিতা ও কাব্য রচিত হইয়াছে । এই সমস্ত কবিতাতে 
বাস্তব জীবনের স্বখ-ছুঃখ, আশা-নিরাশার দন্ছই মনোহর কল্পনার তুলিতে 
চিত্রিত হইয়াছে । হালের 'গাথা-সপ্তশতী'তে বাস্তব কামনাকে সুক্ষ অথচ 
মনোরম কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ কর! হুইয়াছে। কবিতাগুলির গীতিমাধুর্ধ 

যেন সংস্কৃত কবিতাকেও হার মানায়। যেমন, 

দ্ধম্রাী তা মহিলাও জা দইঅং মিবিণএ বি পেচ্ছন্তি | 

ণিদ্দ ব্বিঅ তেণ বিণ! এ এই কা! পেচ্ছএ নিবিণং |” 

-সগাথাসপ্তশতী ৪1৯৭ 

১ টৈং পঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় সংস্করণে উদ্ধংত। 
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_ যাহার! দয়িতজনকে স্বপ্নেও দর্শন করে সেই মহিলারা ধন্য । তাহার 
বিরহে আমার নিজ্রাই আসে না, কে স্বপ্ন দেখিবে? 

প্রাকৃত-পৈষ্ষলে' উদ্ধত কোন কোন কবিতাতেও “বিরহিণীর দীর্ঘস্বাস' যেন 

ঘনীভূত হইয়াছে । যেমন, 
“কাঅ হউ দুর্বল তেজ্জি গরাস 
থণে খণে জাণিঅ অচ্ছ ণিসাস। 

কুহু রব তার ছুরস্ত বসন্ত 
ণিদ্দঅ কাম কি নিদ্দঅ কন্ত |” 

-_-“কায়৷ হইল দুর্বল, আহার ত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে জানা যায় নিঃশ্বাস আছে । 

কুহুরব তীব্র, বসন্তও ছুরস্ত। কাম নির্দয় কি কান্ত নির্দয় [ বুঝিনা )।" 

স্কৃত-প্রাকৃত শ্লোক-সংগ্রহে রাখাকুষ্ণবিষয়ক বু কবিতা আছে । সেগুলিও 
সাধারণ পাথিব প্রেমকবিতার ধারা অনুসরণ করিয়া লেখা হইয়াছে । রূপ 

গোশ্বামীর 'পদ্ভাবলী'তে ধৃত পাথিব প্রেম-কবিতাকেও রাধাকুষ্-প্রেমলীলার 

আশ্রয়ে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । জয়দেব ও বিগ্যাপতির রাধাকুষ্-পদাবলীতে 
ভক্তিরস থাকিলেও তাহার পশ্চাতে একটি রোমান্টিক সৌন্দধলুধৰ কবিমন ছিল। 

এই সমস্ত পূর্বতন সংস্কত-প্রারৃত-কবিতার আদর্শে জয়দেব-বিদ্যাপতির 

প্রভাবে বৈষ্ণব কবিগণ রাধারুষ্জের প্রেমলীলা, প্রাকৃতিক সৌন্বধ্য ও আবেগ- 
আতি যে রীতিতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকে রোমাটিক্-আশ্রয়ী বলিতে 
হয়। বৈষ্ণব গ্লীতিকাব্যের ছন্দঃকৌশল, শব্ব-যোজনা, অলংকরণ ও আবেগের 

নিবিড়তা প্রভৃতি রোমার্টিকতার চিহু। প্রেমের অতি সুক্ম এবং রসঘন 

প্রকাশ পদাবলীতেই দেখা যায় । কবিগণ অপ্রাকৃত রাধাকুষ্ণ-প্রণয়লীলার বর্ণনায় 

মর্ভ্যপ্রেমের কথ! একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিষ্যাপতি বিলাস- 

কলা-কুতৃহলী কবি, কিন্তু ভাব-সম্মেলন ও মাথুরের পদে তিনি প্রীরাধিকার 
রূপকে আশ্রয় করিয়া! অব্ূপে পৌছিয়াছেন-__ 

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু পিয়ামুখচন্দা। 

জীবন যৌবন সফল করি মানলু 
দ্রশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥ 

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু 

আজু মু দেহ ভেল দেহা। 
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আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল 
টুটল সবছ সন্দেহা। 

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা। 

পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ 

মলয় পবন বহু মন্দা ॥ 

অব মঞ্জু যব পিয়াসঙ্গ হোয়ত 

তবহি মানহু নিজ দেহ । 

বিগ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 

ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥” 
( “বিষ্ভাপতি'*-বৈ, প. পৃঃ ১৩০) 

“রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর ।. 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাদ্দে। : 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥% 

(জ্ঞানদার্৯ বৈঃ পঃ পৃঃ ৪০০) 

সংস্কৃত সাহিত্যে উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা থাকিলেও' “মাথুরের” কবিতা- 
গুলিতে যে বিরহের আতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনা নাই। রাধাকুষণ- 

প্রেমগীতিকায় ভক্তিরসের সহিত মর্ত্জীবনরস যেন মিশ্রিত হুইয়া৷ পড়িয়াছে। 

ধারাবাহিকভাবে রাধাকৃষ্ণপদাবলী রচিত হওয়ায় একটি কাহিনীস্থত্র অনুসরণ 

কর। যায়। ইহাতে পদাবলী আসম্বাদনে আরও নুবিধ। হইয়াছে । 

“সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল। 
মেঘমাল! সঈঁয় তড়িতলতা৷ জগ 
হিরদয়ে সেল দঈ গেল ॥-_বিদ্ভাপতি । (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৭) 

“সখি হে কি পুছমি অনুভব মোয়। 
সোই পিরিতি অন্গ- রাগ বাখানিতে 

তিলে তিলে নৌতন হোয়॥ 

জনম অবধি হাম রূপনেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল।”-_কবিবল্পভ।৯ 

( বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৫৬) 

১ পদটি বিদ্াপতিয় ন্যমেও প্রচলিত । 
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রোমার্টিক কবিতার মত বৈষ্ণব পদাবলীতেও একটা বিষাদের সুর ধ্বনিত 
হইয়াছে । বাধাকৃষ্ণের মিলনেও বিচ্ছেদের সুর শোনা যায় । যেমন, 

এমন পিরীত কতৃ দেখি নাই শুনি। 

পরাণে পরাণ বাধা আপন! আপনি । 

দু কোরে দুহু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 

তিল আধ ন! দেখিলে যায় যে মরিয়া |” _চণ্ডীদাস। 
(বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৫) 

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে। 

ন। জানি কাহুর প্রেম তিলে জানি ছুটে ॥”__চণ্তীদাস 

(বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৯) 

পরিপূর্ণ মিলনেও যেন “হারাই হারাই" ভাব। 

কোন কোন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, “বৈষব-কবিত নানারপ 
পাধিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়! চলিয়াছে কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয 
ছুরধিগমা মহাসত্য-__“মাধব তুহ্ছ কৈছে কহবি মোয়”_“মাধব, বল আমাকে, 

তুমি কে এবং কেমন। কেননা তুমি তো আমার কাছে ছুক্জেয় বলিয়! মনে 
হইতেছ। তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়াও চিনিতে পারিলাম না।” 

পদাবলী স্থর এই ভাবে জান! জগৎ হইতে যাত্রা! করিয়৷ অজানার পথে উধাও 
হইয়াছে। যেমন, 

“বৈষব কবির গীখা প্রেম উপহার 

চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার 

বৈকুষ্ঠের পথে। ম্ধ্য পথে নরনারী 

অক্ষয় সে ুধারাশি করি কাড়াকাড়ি 

লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে 
যথাসাধ্য যে যাহার | যুগ যুগান্তর 
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী 
নরনারী এমন চঞ্চল মতিগতি |” 

( রবীন্দ্রনাথ__বৈষ্ণব কবিতা ) 
বৈষ্ণব সাহিত্যে অতীন্দ্রিয় ভাবরস ও মি্টিকৃতত্বের সাক্ষাৎ পাই। অতি 

প্রাচীনকাল হইতেই গীতি-কবিতার মধ্য দিয়া মিষ্টিক-তত্ব প্রকাশ করিবার 

রীতি ছিল। বেদের কবি ছিলেন অধ্যাত্ম-জ্ঞানী, তাই হেয়ালী কবিতার মধ্য 
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দিয়া অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ প্রাচীন ও অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে অপরিচিত 
নয়। উপনিষদের আরম্ভ শ্লোকটি উদাহরণন্বরূপ উদ্ধত করিতেছি । 

*পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদচ্যতে | 

পূর্ণন্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যুতে ॥৮ 

__উিহা। পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পুরণিত অভিব্যক্ত। পূর্ণ হইতে পূর্ণ 
গ্রহণ করিলে পুর্ণই অবশিষ্ট থাকে । 

অবহট্ঠে রচিত অধ্যাত্মরলপুর কতকগুলি ছড়া-গান দেখা! যায়। সত্য ও 
গভীর কথা অতিশয় সহজ সরল বেশে প্রকাশিত হইয়াছে । যেমন, 

এসে! জপহোমে মণ্ডল-কম্মে 

অগুদিণ অচ্ছসি কাহিউ ধন্মে। 

তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেকে 

বোধি কি লবভই এ-বি দেহে ।” (কণিহপাদ ) 
(প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত দোহাকোষ ) 

-_-“এইবপ হোম-মগুল-কর্মরূপ বাহ্ ধর্মে কেন অনুদিন (লিপ্ত) আছিস। 

তোর নিরন্তর দেহ বিন? হে তরুণি, এই দেহে কি বোধি জাত হয়।” এথানে 

'অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে কবিকল্পনার রূপক-উংপ্রেক্ষায় মুড়িয়া প্রকাশ কর! 

হইয়াছে । | 
পণ্ডঅলোঅ খমহু মহু 

এথু ণ কিঅই বিঅপ্লৎ। 

জো গুরুবঅণে মই স্কুমউ 

তহি কিং কহমি স্থগোর* ॥ 

কমলকুলিস বেবি মজ.মঠিউ 

জো সে৷ স্বরঅবিলাস 

কো। তহি রমই ণ তিছুঅণে 
কম্স ৭ পূরই আস ।॥”৯ (সরহ) 

--পগ্ডিতের। আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে বিকল্প চলে না। গুরুবাক্যে 

যাহা আমি শুনিয়াছি তাহ! স্থগোপ্য কি করিয়া বলি। কমল-কুলিশের 
মধ্যস্থিত সেই যে স্বরতবিলাস, কে তাহাতে ন! মজে। ভ্রিতুবনে কাহার 

আশা৷ পূর্ণ না হয়।” 

৯ শ্রীত্রবোধচজ্ক বাগচী সম্পাদিত দোহাকোষ পৃঃ ৩৯। 
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মিষ্টক্ কবিতা হিসাবে এবং পরবর্তা কালের বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসের 
পক্ষে সরহের এই উক্তি গুরুত্বপূর্ণ । 

চর্ধাগীতি-পদাবলীতে সহজ কথায় গভীর অধ্যাত্মসত্যের ইঙ্গিত দেওয়া 

হইয়াছে । যেমন, 

জো মণ গোঅর আলা-জালা 

আগম পোথী ইষ্টামাল! । 

ভণ হইসে সহজ বোলবা জায় 

কাঅবাকৃচিঅ জন্থু ন সমায়। 

আলে গুরু উএসই সীস 

বাক্পথাতীত কাহিব কীস। 
জেতই বোলী তেতবি টাল 
গুরু বোব সে সীসা কাল। 

ভণই কাহু, জিণরঅণ কি কইসা 
কালে বোব সংবোহিঅ জইসা॥৮ (৪০ সংখ্যক চর্ধা) 

--'যাহা মনগোচর (তাহা!) তুচ্ছ__আগম, পুথি, ইষ্ট (জপ) মালা। 
বল কিসে সেই সহজ বলা! যায়, যাহাতে কায়-বাক্-চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে 

না। বুথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেয়। বাকৃপথাতীত কিসে কহা যায়! 
যাহার! যতই বলে তাহারা ততই ভূল করে। গুরু বোবা শিষ্য কালা। কান্ণ 

বলে, জিনরত্ব কেমন, ন। যেমন কালা দ্বার] বোবা সংবোধিত হয় ।, 

পরবর্তী কালের সহজিয়া বৈষ্বদের মিষ্টিক (রাগাত্মিকা) পদাবলী এই 

ধারার ক্রমপরিণতি । যেমন, 

“সুত্তিকার উপরে জলের বসতি 

তাহার উপরে ঢেউ। 

তাহার উপরে পিরীতি বসতি 
তাহা কি জানরে কেউ ।” 

কিংবা- 

“গোপন পিরীতি গোপন রাখিবি 

সাধিবি মনের কাজ ॥ 

সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি 
তবে ত রমিকরাজ |” 
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অথবা “মাটির জনম না ছিল যখন 
তখন করেছি চাষ। 

দিবস রজনী না ছিল যখন 
তখন গণেছি মাস ॥” 

পর্দগুলি সহজিয়া চণ্ডীদাসের নামেই প্রচলিত আছে। 

বৈষ্ণবাচার্য নরোত্বমও কতকগুলি রাগাত্মিক! পর্দ লিখিয়াছিলেন বলিয়! 

প্রসিদ্ধি আছে-_ 
“সখি পিরিতি আখর তিন জপহ রজনি দিন। 

পিরিতি না জানে যার! কাষ্ঠের পুতলি তারা । 
পিরিত জানিল যে অমর হইল সে। 
পিরিতে জনম যার কে বুঝে মহিমা! তার। 
যে জনা পিরিতি জানে বেদবিধি সে কি মানে । 

পিরিতি বেদের পর হৃদয়ে তাহারি 'ঘর। 

ভজন পূজন যত পিরিতি বিহন্রে হত। 
পিরিতি করহ আশ কহে নরোভ্তম+দাস ॥ 

বৈষ্ণব সাহিত্যের রাগাত্মিকা পদগুলির কথা বাদ দিলেও অন্যান্য পদেও 

মিষ্টিক বৈষব তত্বের প্রকাশ দেখা যায়। সাধক কৰি এখাৰে রহচ্যবাদী হইয়। 
পড়িয়াছেন। বাকৃপখাতীত অধ্যাত্২-চেতনাকে কবি-কর্মের দ্বারা ব্যক্ত কর! 

তো সোজা! কথা নয়। বৈষ্ব-সাধনতত্ব অন্ুভূতিগম্য, লোকোভর রাধা-কৃষ- 

প্রেমলীলাকে প্রকাশ করার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন। ভক্তকবি সেই 
অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী । পদাধলীর “আত্মনিবেদন" পর্য্যায়ের পদগ্ুলিতে 

বৈষ্ণব কবিগণ একটি অদ্ব়সত্যের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন । 

জানর্দাম-_- 

শুন শুন হে পরাণপিয়!। 
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি 

আর নৃ! দিব ছাড়িয়া ॥ 
তোমায় আমায় একই পরাণ 

ভালে সে জানিয়ে আমি । 
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া 

কিরূপে আছিল! তুমি ॥১ 

১ বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৪৩ 
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বৈষব কবিরা কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেমের নিগৃঢ় অশ্ভৃতি প্রকাশ 
করিতে চাহিয়াছেন, এই উপলব্ধির চরম মুহূর্তেই সাধক কবি হইয়! উঠিয়াছেন 
মিষ্টিকি। বিদ্ভাপতির পদে দেখি রাধ] কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে নিজেই 
মাধবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন__ 

“অনগখণ মাধব মাধব স্থমরই 
স্ন্দরী ভেলি মাধাই।”-_বিষ্ভাপতি ।১ 

আর কবি বলরামদাসের পদে প্রেমের অত্যাশ্চধ্য অনুভূতি প্রকাশ 
পাইয়াছে- 

“( তোমায় ) হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির । 
তেঞ্র বলরামের পছ'র চিত নহে থির ৮ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৫৯) 

গোবিন্দদাস কবিরাজের বর্ষাভিসার পদে মিষ্টিক্ অন্থভূতির চমৎকার প্রকাঁশ 
'ঘটিয়াছে। 

“হুন্দরি কৈছে করবি অভিসার 
হরি রহু মানস স্থরধুনী পার |”  (বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১৩) 

চণ্তীদাসের পদেও অনুরূপ অন্থভূতি পাই-_ 
“পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর 

ভুবনে আনিল কে। 
মধুর বলিয়া ছানিয়! খাইন্থ 

তিতায় তিতিল দে।” (টব; পঃ পৃঃ ৬৮) 
প্রেমান্রক্ত মিষ্টিক সাধনা অন্যত্রও দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার- 

সম্প্রদায় স্ত্ী-পুরুষ-নিধিশেষে ভগবানকে দয়িত ও নিজেদের প্রেমিকরূপে 
সাধন ভর্জন করিয়াছেন। ইরানের সুফী ভক্তগণ প্রেমের আবেশে নিজেদের 
প্রেমী ও ভগবানকে “প্রেমিকা” বলিয়াছেন। মধ্যযুগের শ্রীষ্টান সম্ভগণ ভগবানকে 
দয়িতরূপে ভজনা করিয়াছেন। সাধিকা মীরাবাঈ কৃষ্ণকে প্রিয়-দয়িতরূপে 
ভঙ্গনা করিয়াছেন--“মীরাকে প্রস্থ গিরিধারী নাগর ।” ইহারা ভক্ত ভগবানের 
সম্পর্ককে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ব পদাবলীর 
প্রেম-ভক্তির সহিত ইহাদের প্রেমাহ্রক্ত-সাধনার মৌলিক পার্থক্য 
'আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ রাখাক্কপ্রেমলীলায় সহী ব মপ্ররীর ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়া তাহাদের সেবা করিয়াছেন । তাহারা লীলাসহচর, নিজেরা 

১ হিত্র মন্তূমদার সম্পাফিত--বিদ্যাপতি, পদসংখ্যা --৭৫১ 
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তগবানের প্রেমিক! হইবার ইচ্ছা করেন নাই । এ সম্পর্কে সমালোচক ডঃ অসিত 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য-_«গৌড়ীয় টবঞ্চব পদাবলীতে 
পূর্বতন প্রাকৃত প্রেমকবিতাই উজ্জলরসের মন্ত্রে পরিশুদ্ধ হইয়া একাধারে আদি 

ও ভক্তিরসের সমন্য়ী রূপ ধারণ করিয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণ যেমন প্রশংসনীয় 
কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তেমনি একটি বিশেষমণ্ডলেরও অস্ততৃক্ত 

ছিলেন। কাজেই রাধাকে তীহারা তিল তিল করিয়া মর্ত্যসৌন্দর্ষের ছারাই 
সাজাইয়াছেন, বুষনাম্থস্থতার হৃদয়ে মর্ত্যকামনাই ভরিয়া দিয়াছেন, রসতীথের 

এই “প্রৌঢা পারাবতী'র নিঃশ্বাস-প্রশ্থামে মর্তের উত্তাপই সঞ্চারিত করিয়াছেন, 
এবং করিয়াছেন বলিয়াই ধৈষ্ণৰ পদাবলী নিছক ভজন-সাধনের ধর্মগীতিকায় 

পরিণত হয় নাই__ইহা! সর্বোপরি শিল্পের রূপ লাভ করিয়া সৌন্দর্য ও আবেগের' 
বিষয়ীভূত হুইয়াছে। 

“বৈষ্ণব পদাবলী শুধু মর্ত্যবাসনার কাব্য নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ষের নিগুঢ় 
রসতব, সাধনপ্রণালী এ কবিতার মর্ত্যপ্রেমের রক্তিমাকে গৈরিক রেণুরপ্মিত 
করিয়াছে । তাই বলিয়! তাহা পুরাপুরি খৈরাগ্যধর্মী ভক্তি-সাধনার ব্রন্ধস্থত্রে 
পরিণত হয় নাই। মর্ত্যকামনাকে ক্রমে ক্রমে হুক্মতরু করিয়া আদিরসকে 
আবেগের ভিয়ানে চাপাইয়া ধীরে ধীরে ইহাকে উজ্জবলরসৈ পরিণত করার 
বিচিত্র প্রণালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা! ও সাহিত্যের মর্ষকেন্্র। সেই দিক 
দিয়া বিচার করিলে চৈতন্যযুগের পদসাহিত্যকে শুধু রোমা্টিক ও “সেক্যুলার' 
বলা চলিধে না, আবার আবেগ-উত্ভাপহীন স্থকঠোর যতিধর্মও ইহার মূল পপ্ররণা 
নহে । রোমার্টিক চেতনার বিশ্ময়রস (১7216 ০৫ দ০০৪:) এবং ভক্তিকাব্যের 
আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ এই ছুইটি রূপ বৈষ্বপদাবলীতে মিলিত হইয়াছে । 

“বৈষব গীতিকার যেমন একটি আধ্যাম্মিক আবেদন আছে তেমনি একটি 

সার্ককালিক মানবিক আবেদনও আছে । বান্তবিকই বৈষ্ণব কবিতা স্বর্গ ও 

মর্তের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে । সীমা ও অসীমের মিলন সাধিত 
হইয়াছে ।” 

কে) প্রাকৃ-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী 

পদ্দাবলী গানের কিভাবে এবং কোথায় উৎপতি হইল সঠিক বলা যায় না, 
তবে তার প্রথম বিকাশ দেখি লক্ষ্পসেনের রাঁজসভায়। লক্ষ্ণসেনদেব নিজে 
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এবং তাহার পুত্র কেশবসেনদেবও তাহার সভাকবিবৃন্দ ভক্তিরসাশ্রিত রাধাকৃষ- 
বিষয়ক কিছু কিছু সংস্কৃত 'প্রকীর্ণ শ্লোক ও গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । লক্ষণ 
সেনের দরবার হইতে মিথিলার রাজদরবারে পদাবলীর অনুশীলন হুইয়াছিল। 

উমাপতির পারিজাত-হরণ' নাটকের মৈথিল গান ও বিগ্যাপতির পদাবলী 

তাহার সাক্ষ্য দেয়। পাঠান আমলে আবার গৌড়ের বাজদরবারে বিশেষ 

করিয়া হুসেন শাহার রাজকর্মচারী সনাতন-রূপের অধিনায়কতায়, তাহা হইতে 
ত্রিপুর! প্রভৃতি প্রত্যন্ত রাজসভায় পদাবলীর বিশেষ করিয়া ব্রজবুলি ভাষায় 

(লেখা গানের প্রচার ও প্রসার ষোড়শ শতাব্দের প্রথম দশক শেষ হইবার 

পূর্বেই ঘটিরাছিল। শ্রীচৈতন্তের প্রভাবে তাহার ভক্তবুন্দের দ্বারা পদাবলীর 
অপূর্ব পুষ্টি সাধিত হইল। ঠচতন্যদেবের সাক্ষাৎ ভক্তের শিশ্ত-অস্থশিস্ঠের দ্বারা 

বিশেষ করি শ্রীথগ্ডের রঘুনন্দন ও খেতরির নরোত্তমের দ্বারা পদাবলী-বিধান 
ব! রসকীর্তন স্থষ্ট হওয়ায় পদাবলী অধ্যাত্ম ও লৌকিক উভয় রসেরই আধাররূপে 

পরিণত হইল। রঘুনন্দন করিয়াছিলেন বিগ্রহ-উপাসনার অঙ্গরূপে পদাবলী- 
বিধান আর নরোত্রম যহোৎসবের অঙ্গরূপে ৷ বাঙ্গালার রাজসভা ও শিক্ষিত 

জমিদারের পদাবলীর চর্চা ও কীর্তনগানের সাহায্য করিয়াছিলেন। 

বাঙ্গালাদেশের ও বুন্দাবনের বৈষ্ণব ভক্তরাই এই কাজে অগ্রণী ছিলেন, সন্দেহ 

নাই। বৈষ্ণব সাধন-ভজনের অঙ্গরূপে পদাবলীর ব্যবহার পূর্বে দেখা যায় নাই। 
বলিতে গেলে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দের' পদগুলি লইয়াই বাংলার বৈষ্ণব 

পদাবলীর আরম্ভ । জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু সে সংস্কত-রচনার রীতি 

(লৌকিক সাহিত্য (প্রাকৃত-অপত্রংশ ) হইতে নেওয়া । মহাপ্রভু দিব্যোম্মাদ 

অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরিকর ভক্তবুন্দ ভাবের অনুরূপ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ 

গাছিতেন। তিনি বিগ্ভাপতি চণ্ীদাস ও জয়দেবের পদ অন্তরঙ্গ ভক্তজনের 

সহিত আস্বাদ করিতেন। বড়ুচণ্তীদাসের শ্রীকষ্ণ-কীর্তন চৈতন্তদেবের পূর্বেই 
রচিত হুইয়াছিল। ইনিই পদাবলীর চণ্ডীদাস কিনা বলা যায় না। শ্রীকুষ- 
কীর্তনের প্রথমাংশ গাঢ় আদ্দিরসাত্মক । এই পদ চৈতন্যদেব আম্বাদ করিতেন 
বলিয়া মনে হয় না। অন্তরের ভক্তি, আতি ও আত্মনিবেদন বিবেচনায় 

শ্রকৃষ্ণকীর্ভনের রাধা-বিরহের কোন অংশ পদাবলীর মাথুর বা আক্ষেপানুরাগের 
সংগে সমমধাদ। পাইতে পারে । 

১॥ কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি 
কি মোর বসতী আশে । 
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আন পানী মোকে। একে। না ভাএ 

কি মোর জীবন আশে ॥ 
মাথ! মুণ্ডিত। যোগিনী হত 

বেড়ায়িবো নানা দেশে । 

বাসলী চরণ শিরে বন্দিতা 

গাইল বড়ুচণ্ীদাসে ॥ 
(শ্রীকুষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ খণ্ড) 

এই স্থরের সহিত পদাবলীর রাধাবিরহের সবরের কোন বিশেষ পার্থক্য 
নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বাধা প্রধানত মানবী । এই রাধা-চন্দ্রাবলীর 

বিরহবেদনা বাস্তব নারীর প্রেমযন্ত্রণাকেই তীব্র করিয়াছে আর পদাবলীর 
রাধার বিরহের পদে বান্তবাতীত বেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে।১ চৈতন্ত- 

পূর্ববর্তী পদাবলীর চণ্তীদাসের পদ-_ 
( সিন্ধুড়া ) 

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথ। 

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 

না শুনে কাহার কথা ॥ 

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে: 

না চলে নয়নতারা । 

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে 
যেমন যোগিনী পারা ॥ 

এলাইয়৷ বেণী ফুলের গাথনি 

দেখয়ে খসায়ে চুলি। 

হমিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে 

কি কহে দুহাত তুলি॥ 
একদিঠি করি মযুর-ময়ুরী 

কণ্ঠ করে নিরীক্ষণ । 

চণ্ীদাস কয় নব পরিচয় 
কালিয়। বধুর সনে ॥২ 

১ সেজন্ত কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন-- 
এ যেখানে সমাপ্ডি, চৈতন্তযুগের পদাবলী সেখান থেকে আরম্ত”। 
২ বেঃ পঃ পৃঃ ৪৪ 
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মালাধরের '্রীকষ্চ-বিজয়' ভাগবত পুরাণকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও 
তাহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থরের আভাস পাওয়া যাইবে। মালাধর বস্থ 

শ্রীকৃষের এশবধ্য-লীলাকে প্রাধান্য দিয়াছেন । 
(ভবন্ বিরহ-_-গোপীবিলাপ ) 

১॥ আজি শূন্ত হইল মোর গোকুল নগরী । 
গোকুলের রত্ব কৃষ্ণ যায় মধুপুরী ॥ 
আজি শুন্য হইল মোর বসের বৃন্দাবন । 

শিশু সঙ্গে কেব। আর রাখিবে গোধন ॥ 

আর না যাইব সধী চিন্তামণি ঘরে । 

আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে | 

আর না দেখিব সখী সে চান্দ বদন। 
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন ॥ 

২॥ কৃষ্ণ গেলে মরিব নবী তাহে কি বা কাজ। 

কৃষ্ণের সঙ্গেতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥ 

অল্নধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে। 

কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥ 
(মালাধর বন্ধ “গুনরাজ খান' বৈঃ পঃ পৃঃ ১৩৩) 

চৈতন্তপূর্ববর্তী যুগের আর একজন কবি যশোরাজ-খান। ভণিতায় হুসেন 

শাহার নাম আছে। শ্রকৃষ্জের গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার সময় হইয়াছে । 
শ্রীরাধার শ্রীরুষ্ণকে দেখিবার আগ্রহ পদটিতে প্রকাশিত । ব্যস্ততা এতটাই যে 

বেশভূষা সম্পূর্ণ করিবারও সময় নাই। নিয়োক্ত পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের “মাধুর্ধ্যলীলা" 
প্রকাশিত হইয়াছে । এটি বোধহয় বাঙ্গালা দেশে লেখ! প্রাচীনতম প্রাপ্ত 
ব্রজবুলি পদ । 

(উন্মত্ত অভিসারিকা ) 

এক পয়োধর চন্দন লেপিত 

আরে সহজই গোর । 

হিম ধরাধর কনক ভুধর 
কোরে মিলল জোড় ! 

মাধব তুয়া দরশন কাজে । 
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আধ পদচারি করত স্বন্দরী 

বাছির দেহলী মাঝে ॥ 
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্ধিত 

ধবল বহুল বাম। 

নীল ধবল কমল যুগলে 
চাদ পূজল কাম ॥ 

শ্রীযৃত হুসন জগৎ ভূষণ 

সোহ এ রস জান। 

পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর 
ভণে যশোরাজ-খান ॥১ 

কালিদাস “কুমারসম্ভবে' ও 'বঘুবংশে' বর দেখিবাক্স জন্য পুরনারীদের 
ব্যগ্রতা এমনিভাবেই বর্ণনা করিয়াছিলেন । 

ত্রিপুরার রাজা ধন্তমাণিক্যের (১৪৯০-১৫২২) গ্লভাকবি রাজপগ্ডিত 
রচিত একটি পদ বিস্তাপতি-পদাবলী-সংগ্রহে পাওয়! ধ্বায়। বাধার দৃ'্তী 
উদাসীন কষ্ণকে মানিনী রাধার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্ঠ অনুনয় করিতেছে । 

(মালব রাগ ) 

প্রথম তোহর প্রেম গৌরব গৌরব 'াড়ালি গেলি 

অধিক আদরে লোভে লুবুধলি চুকলি তে রতি খেড়ি।ঞ্র। 

খেমহ এক অপ- বাধ মাধব পলহি হেরহ তাহি 

তোহ বিন জঞ্ঞে অমৃত পিবএ তৈঞ্লে ন জীবএ রাহি। 
কালি পরম্থঈ মধুর যে ছলি আজ নে ভেলি ভীতি 
আনহু বোলব পুরুষ নির্দ় সহজে তেজ পিরিতি । 

বৈরিহ্থ কে এক দোষ মরসিখ রাজপপ্ডিত ভান 
বারি কমলা- কমল রসিয়। ধন্যমাণিক জান ॥২ 

__-“তোমার প্রথম প্রেমের গৌরবে সে গৌরব-গবিত হইয়া গেল। বেশি 
আদরে লোভ-লুন্ধ হইল। তাহাতে রতি খেল! চুকিয়া গেল। মাধব, এক 
অপরাধ ক্ষমা কর, ফিরিয়া রাধাকে দেখিতে চল। তুমি ছাড়া যদি অমৃত 
পান করে তবু রাধা বাচিবে না । কাল পরশু পর্যস্ত যে মধুর ছিল আজ সে 

৯ বৈঃপহ গৃহ ১০৫০1 
২ ( ভঃসুকৃমার সেন বা. স1. ইতি, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃঃ ১০৬) 
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তিত হইয়া গেল। অন্য লোকে বলিবে পুরুষটা নির্দয়, সহজে প্রেম উপেক্ষা 
করিল। শক্রর ত একটা দোষ ক্ষমা করিতে হয়। রাজপগ্ডিত বলিতেছে, 

বালিক! কমল! কেমন রসিক ধন্তমাণিক্য ইহার মর্ম জানেন ।” 

পদটি মৈথিল ভাষায় রচিত হইলেও এখানে উল্লেখযোগ্য । 

রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সংগে দেখা হইবার পূর্বেই রাগমার্গ-ধর্মসাধনা ও 
সধীসাধন! সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলেন। সাধ্যসাধন-তত্বের আলোচনার সময় 
নিম়োদ্ধত পদটি প্রেমের সর্বশেষ সীমার অভিব্যক্তি হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

পদটির ভাষার মধ্যে ব্রজবুলির আদর্শ অনুস্থত হইয়াছে এবং ইহাতে টচৈতন্ত- 

দেবের সাধনার পরিচয়ও মেলে । পদটিতে “প্রেমবিলাস-বিবর্ত' অর্থাৎ রাধার 
প্রেমের প্রগাঢ় বা পরিপক অবস্থা বণিত হইয়াছে । 

কলহান্তরিতা 

( শ্ররাধার উক্তি- শ্রীকৃষ্ণের দূতীর প্রতি ) 
ভৈরবী 

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল। 

অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 

না সো রমণ না হম রমণী । 

দুহ্ছ মন মনোভব পেষল জানি ॥ 
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী । 
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জনি ॥ ঞ্ু॥ 

না খোজলু দূতি না খোজলু আন। 
দুহু ক মিলনে মধ্যত পাচবাণ। 

অব সো বিরাগে তুহু ভেলি ছুতি। 
স্থপুরখ প্রেমক এছন বীতি ॥ 
বর্ধনকুদ্র-নরাধিপ-মান। 

রামানন্দ রায় কবি ভান। 

( চৈঃ চঃ মধ্যলীলা, ২ অষ্টম পরিচ্ছেদ) 

প্রথমেই (শ্রাকুষের প্রতি ) আমার রাগের উদয় হইয়াছিল। তাহার পর 

পরম্পরের চারি চক্ষুর মিলন ঘটিয়াছিল। সেই রাগ দিনের পর দিন বাড়িয়াই 
চলিল, তাহার অন্ত পাওয়া গেল না। সে রমণ নয়, আমিও রমণী নহি, 

মনোভব আমাদের দুইজনের মনকে পেষণপূর্ক এক করিয়া দিয়াছিল। 
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সখি, সে সব প্রেমকাহিনী কাহুকে বলিও, যেন তুলিও না। সেদিন দৃতীর 

অনুসন্ধান করি নাই, অপর কাহারও খোঁজ লই নাই। ছুইজনের মিলনে 

'মদনই মধাস্থ হইয়াছিল। এখন আমার প্রতি তাহার বিরাগ জন্মিয়াছে, 

তুমি দূতী হইয়া আসিয়াছ। ত্থপুরুষের প্রেমের এমনই রীতি। মহারাজ 

প্রতাপরুত্র ইহা মানেন । কবি রামানন্দ রায় বলিতেছেন ॥; 

জয়দেবরচিত সংস্কৃতপদগুলি বাদ দিলে আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাষায় 
প্রথম পদকর্তা বিস্ভাপৃতি। রাধাকষ্চপ্রণয়লীলা অবলম্বন করিয়! তিনি মৈথিল 

ভাষায় গান লিখিয়াছিলেন। সেই পদগুলি বাংলার ধৈষ্ণবৰ পদা'বলীর গঠন- 

প্রকৃতি, স্তবকবন্ধন, ভাষ৷ প্রভৃতিতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । এই সংগে 

মিথিলার উমাপতির “পারিজাত-হরণ' নাটকের মৈথিল গানগুলিও স্মরণীয়। 

এই গানগুলির ভাষা পরবতাঁকালে রচিত বিগ্াপতির পদগুলির ভাষ৷ একই 
রকম। বিদ্ভাপতি রাধাকুষ্ণপ্রেমলীল1 সংস্কৃত অলংকার-শাক্ত্রোক্ত সাধারণ 

রসপরধায়ের অনুসারেই বর্ণনা করিয়াছেন। জয়দেবই এই পথ বাঁধিয়া 

দিরাছিলেন । গীত-গোবিন্দে একপ্রকার ভক্তি আছে, তবে সে ভক্তি 

এশ্বমিশ্রা ও আদিরসাজ্মক। বিদ্যাপতির পদাবলীতে মর্ত্যবাসনার সহিত 

5ক্তিরসের কথাও মিশিয়া আছে। বু চণ্ডীদাসের '্ীরুষ্ণকীর্ভনেও' 
এই বাতি অন্থুহ্ুত হইতে দেখা! যায়। প্রাকৃচৈতন্যুগের পদকর্তাদের পক্ষে 
ইহা খুব স্বাভাবিক । 

দ্যাপতির পদে-_ 

(শ্রীরাধার পূর্বরাগ ) 
এ সখি পেখলু এক অপরূপ। 
স্থনইত মানবি সপন সরূপ ॥ 
কমল জুগল পর ঠাদক মাল। 

তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ 

তাপর বেঢ়ল বিজুরিলত । 

কালিন্দি তীর ধীর চলি জাতা ॥ 

সাখাসিধর সুধাকর পাতি । 

তাছি নব পল্পব অরুণক ভাতি ॥ 
বিমল বিষ্বকল জুগল বিকাস। 
তাপর কীর থীর করু বাস॥ 
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তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোর। 

তাপর সাপিনি বাপল মোর ॥ 

এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান। 

হেরইত পুনি হমে হরল গিআন ॥ 
কবি বিদ্যাপতি এহ রস ভান। 

সথপুরুথ মরম তুহু ভল জান ॥ 
( বৈঃ পঃ পৃঃ ৮৪। 

_হে সখি, এক অপরূপ (দৃশ্ট) দেখিলাম, শুনিলে হ্বপ্র-স্বরূপ মনে 
করিবে । ( পদঘ্বয়রূপ ) কমলযুগলের উপর (নখ-পংক্তিনপ ) চাদের মালা, 
তাহার উপর ( শ্টামল-দেহরূপ ) তরুণ তমাল উৎপন্ন হইয়াছে । পীতবসনর 
বিছ্যুল্পতা তাহাকে অর্থাৎ এই সেই তমাল (তন্থকে ) বেষ্টন করিয়াছে 
(সে) কালিন্দী তীর ধরিয়া ধীরে চলিয়া যাইতেছে । (তাহার হস্তঘয়রূপ। 
শাখার ( অঙ্গুলিরপ ) শিখরেও (নখর-পংক্তিরূপ ) স্বধাকর-পংক্তি (এবং) 
তাহাতে ( অর্থাৎ সেই হস্তঘবয়রূপ শাখায় ) অরুণের ভাতিবিশিষ্ট ( করতলরূপ] 
নবপল্পব শোভমান। সেই দেহরূপ তমালবৃক্ষে ওষ্ঠাধররূপ বিমল বি্বল- 
যুগলের বিকাশ হইয়াছে । তাহার পর (তীক্ষ-নাসা-রূপ ) কীর (শুকপক্ষী) 
স্থিরভাবে বাস করিতেছে । যাহার উপর (নেত্রযুগলরূপ ) চঞ্চল খঙ্জনযুগর 
এবং তাহার উপর (মযুরপুজ্ছ) সাপিনীকে (কেশপাশকে ) আচ্ছাদিত 
করিয়াছে । হে রঙ্গিনি সখি, (তোমাকে ) এই সঙ্কেত কহিলাম। পুনবায 
দেখিতে যাইয়া! আমি জ্ঞান হারাইলাম। কবি বিদ্ভাপতি এই রস বর্ণনা 
করিতেছেন। স্ুপুকুষের মর্ম তুমিই ভাল জান । 

প্রাক্চৈতন্তযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে ছুই রকম রচনাশৈলী দেখিতে 
পাই। চৈতন্ত-পূর্ব যুগের ( পদাবলীর ) চণ্ডীদাম সহজ সরল নিরাভরণ ভাষায় 
পদরচন। করিয়াছেন। তাহার পদগুলিতে হৃদয়ের গভীর আব্গ-আতি ও 
ভাবের গভীরতা ও বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে আছে ইন্দ্রিয়াতীত 
গভীর আধ্যাত্মিক অন্ভূতি। চণ্তীদাসের পদে দেহের কথা একটু-আধখট 
থাকিলেও মূল স্থর বেদনার ও আধ্যাত্মিক-চেতনার । চৈতন্ত-পরবর্তী যুগে 
বলরাম দাস ওজ্ঞানদাস পদরচনায় মুখ্যতঃ চণ্তীদাসকেই অনুসরণ করিস্বাছেন। 
বিদঞ্জ ও কলাকুশলী কবি বিষ্তাপতি পদরচনায় ব্যবহার করিয়াছেন 
অলংকারবছল বাক্নিমিতি, জয়দেব-প্রদশিত সাধারণ অলংকারশান্ত্রের 
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পদ্ধতি। তাহার পদগুলিতে একান্তিক আতি ও বিলাসবিভ্রম উভয়ই 

প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতন্তপর যুগে গোবিন্দদাস ও বায়শেখর তাহাকে 

অন্থদরণ করিয়াছেন। তাহার! রাধারুঞ্চলীলার চিত্রাঙ্গণে মর্ত্যকূপ ও প্রতীকের 

সাহায্য লইয়াছেন। 

চৈতন্ত-যুগেই বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ণ বিকাশ হুইয়াছে। প্রকৃত পদাবলী 
এই যুগেই দেখি। শ্রীচৈতন্যের ভাবমুত্তি দর্শন করিয়াই বৈষণব-কবিগণ 
স্ীরাধার চিত্র অংকন করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যেই সনাতন-রূপ 
গোল্বামীর বৈষ্ব-রসশান্ত্র ও প্রেমভক্তিবিষয়ক গ্রস্থাদি রচিত হয়। 
চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হইলে বৈষ্ণব পদাবলী কোনদিনই এন্প রসরূপ 

লাভ করিতে পারিত না তাহা ঠিক, কিন্তু তেমনি বৈষ্ণবশান্্র রচিত না 

হইলে পদাবলীর পালাপর্যায় ও লীলাকীর্তন এমন স্থন্দর হুইয়! উঠিত না। 
আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক তিত্তিও এমন স্থৃদৃঢ় হইত না। 

প্রাক্ৃচৈতন্তযুগের পদাবলীর সহিত টচতন্যযুগের পদাবলীর গুরুতর পার্থক্য 
আছে। প্রাকচৈতন্য যুগের পদাবলী-সাহিত্যে সর্বভারং্তীয় রুষাশ্রমী 
ভক্তিবাদ পরিলক্ষিত হয়, ষঁ়েশ্বর্যশালী ভগবান্ কৃষ্ণের কথা দেখি। কোন 
সম্প্রদায়-বিশেষের সাহিত্য বলিয়া! চিহিত হইয়া উঠে নাই। ইঙছাতে ভাগবত- 
বিষ্ুপুরাণাদির আদর্শ অনুম্থত হুইয়াছে এবং জয়দেবের প্রভাবে সংস্কৃত 
আলংকারিক রীতিতে রাধাকষ্ণলীলা বর্ণনা করা৷ হইয়াছে । তাই ইহাতে 

মর্ত্যরসের সহিত ভক্তিরসের মিশ্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃচৈতন্য যুগের 

পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্বলীলা ও মাধুর্ধলীলা উভয়েরই প্রকাশ দেখি তবে 
চৈতন্োত্তর যুগের বৈষ্ণব-কবিগণ মাধুর্-লীলার উপরই জোর দিয়াছেন। 
চৈতন্তপূর্বযুগে সংস্কতে রচিত পদাবলীতেও এই ভাব (এরশ্বর্বলীলা ও মাধূর্ধ- 
লীলা) লক্ষ্য করি। 

গৌড়ীয় বৈষবতন্ব স্থপ্রতিষ্ঠ হইবার পর ভগবান্ কৃষ্ণের এই্বর্ধলীলা 
পদকর্তারা যেন মুছিয়া দিতে চান । কবিরাজ গোশ্বামী বলেন- শ্রাচৈতন্ যেন 

শুরষের এশ্বর্বলীল! বুঝিতেই পারিতেছেন না-- 

«এ যে তোমার অনন্ত বৈভবাম্বৃতসিন্ধু । 
মোর বাঙমনোগম্য নহে এক বিশ্বু ॥” 

(85. চ. মধ্য--২১ পরিচ্ছেদ ২।২১) 
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তিনি আবার শ্রীরুষ্ণের মাধূর্ধেরই গুণগান করিতেছেন-- 
"অন্ভূত অনন্ত পুর্ণ মোর মধুরিমা | 
্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা 

( চৈ. চ. আদিলীলা €র্থ পরিচ্ছেদ, 

শ্রীচৈতন্ের ভক্তির তত্বাদর্শের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে একা 

পরিবর্তন আসিল। রাধাকষ্জ অতঃপর একটি বিশেষ তত্বদৃষ্টির দাঃ 
পরিমাজিত হইয়া নবকলেবর ধারণ করিল। শ্রীচৈতন্তের সময় হইতে গৌড়ী! 

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাগান্থগ ভক্তিতত্ব ও বৈষ্ব-সাধনার ভাবরূপ প্রত্যক্ষ হইল 

বুন্দাবনের গোম্বামীদের ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণতত্ব গৌরাংগদেবের অন্তজীবনে 

ইতিহাস বলিয়! গৃহীত হইল । চৈতন্যদেবের আবেগ-আতির মধ্যে “বিরহি 

রাধার" মৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া কবিগণ ধন্য হইলেন। শ্রীচৈতন্তের ভক্ত 
অন্ুচরদের মধ্যে অনেকে তাহার দিব্যোন্সাদ দেখিবার পূর্বেই পদাবলী রচন 
করিয়াছেন। তাহাদের পদগুলির মধ্যে গাঢ় প্রেমভক্তির বিকাশ দেখা যায। 

না। “তৈতন্ত-পূর্ববর্তী যুগেও রাধাকৃষ্ণের পদাবলীতে মত্ত্যরূপ ও মর্ত্যরসের সং 
একপ্রকার ভক্তির স্পর্শ ছিল_-তবে তাহা তখনও চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের দ্বার 

রূপান্তরিত বা প্রভাবিত হইয়া ভজন-গীতিকা বা কীর্তনে পরিণত হয় নাই। 

ষোড়শ শতাব্দের প্রথমদিকে যে সমস্ত পদ রচিত হইয়াছে তাহাদের মধো 
গাঢ় ভক্তিরস ও গভীর প্রেমব্যাকুলতা তেমনভাবে পরিস্ফুট হয় নাই, যেমন 

হইয়াছে শ্রীচৈতন্তের বিরহ-ব্যাকুলতা দর্শনের পর রচিত পদগুলিতে 
চৈতন্যযুগের পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্বরূপই প্রকাশিত হুইয়াছে। ষোড়* 
শতাব্দের প্রথমার্ধে শ্রচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকরদের দ্বারা রাধাকৃষ-বিষয়ক 

যে সকল পদ রচিত হইয়াছে, সেগুলিতে শ্রীরাধার একটি টৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 

যায়-_“মানবী রাধা ক্রমে ক্রমে “মহাভাব-ত্বরূপিণী' হইয়। উঠিতেছেন? |” 

ছুইটি পদ উদ্ধত করিয়া মন্তব্যটি পরিষ্ফুট করিতেছি । 

মুরারি গুপ্ত নিয়োক্ত পদটি যখন লিখিলেন, তখনও শ্রীচৈতন্যের বিরহুদশা 
ঘটে নাই। এই পদটিকে শ্রেষ্ট বেষ্চব-পদাবলীর পর্যায়ে না ফেলিয়া কোন 
ছুবহ প্রেমক্রি্ট নায়িকার উক্তি হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারা যাইবে। 
মুরারি প্রীচৈতন্তকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়! মনে করিতেন । 
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॥ আক্ষেপান্থরাগ ॥ 

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। 

জিয়স্তে মরিয়। যেই আপনারে খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাও | 

নয়ন পুতলী করি লইন্ম মোহনরূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। 

পিরীতি আগুন জালি সকলি পুড়াইয়াছি 

জাতি-কুল-শীল-অভিমান ॥ 

না জানিয়া মূ লোকে কিজানি কি বলে মোকে 
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে । 

শ্োত বিথার জলে এ তন্ ভাসায়েছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায় । 

মূুরারি গুপতে কহে পিরীতি এষতি হৈলে 
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥ ২ (টৈঃ পঃ পৃ ১৩৯) 

অথচ নিম্লোদ্ধত গোবিন্দদাস চক্রবর্তার পদটিতে যে দীন আতি ফুটিয়া 
উঠিয়। শেষ ছজরে যে নিখুঁত নিটোল অস্ুভূতিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
মত্যতার প্রতিষ্টা শ্রীচৈতন্ত ; পদটি একটি সার্থক বৈষ্বপদ। গোবিন্দদাস 
চক্রবর্তা ষোড়শ শতাব্দের শেষপাদের কবি। 

শন স্বন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী । 

হদিমন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥ 

গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভৃষা । 

রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥ গর ॥ 

সম শৈল কুলমান দূর করি। 

তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥ 

আমি কুরূপিনী গুণহীনী গোপনারী। 
তুমি জগজনরঞ্চন বংশীধারী ॥ 
আমি কুলটা কলস্কী সৌভাগ্যহীনি। 

তুমি রসপণ্ডিত রসচুড়ামণি। 
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গোবিন্দদাস কহে শুন শ্ামরায়। 

তুয়। বিনে মোর চিতে আন নাহি ভায় ॥ 
(বৈ: পঃ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ ) 

এবিষয়ে সমালোচক ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে 

যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য-_“চৈতন্তপুর্ববরতী রাধারুষপ্রেম- 
সাহিত্যে এবং চৈতন্ত-পরবতাঁ রাধাকষ্প্রেম-সাহিত্যেও রাধিকার একটি 
দ্বৈত সত রহিয়াছে, তাহার অপ্রাকৃত অধ্যাত্মুত্তি একটি অশরীরী ছায়ার 

গ্যায়ই কাব্যে বূপায়িত প্রাকৃত মৃতির চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে একটি দিব্য 
পরিমগুলের আভাস মাত্র দিয়াছে । সাহিত্যিক রূপায়ণে আমর। বরঞ্চ 

গ্রাকতেরই জয় দেখিতে পাইয়াছি। কিন্ত রাধাকষ্ঃপ্রেম-সাহিত্যকে 

আধ্যাত্মিকতার অতখানি উচ্চগ্রাম হইতে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার যে 

একটি দৃষ্টি রহিয়াছে সে দৃষ্টিটি মুখ্যতঃ চৈতন্যধুগেরই দান বলিয়া মনে হয়। 

প্রীচৈতন্যের দিব্যভাব এবং আচরণে-তীহার পরমভক্ত এবং পরমজ্ঞানিগুনী 

পরিকরবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে শ্রীরাধার এক নব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে 

পাৰিলাম। এই কারণেই বৈষ্ণব সাহিত্যের আস্বাদ্দ কালে সাহিত্যরসের 

সহিত অধ্যাত্বরসের মিশ্রণ না ঘটাইয়া পারি না, এই মিশ্রণসমন্থয় ব্যতীত 
বৈষব-সাহিত্যের আস্বাদনে কোথায় একটি অপূর্ণতা থাকিয়া যায়|” 

. ঠৈতন্যযুগের পদাবলীর সহিত চৈতন্ত-পববর্তা যুগের পদাবলীর মধ্যে আর 
একটি গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। চৈতন্তযুগের পদাবলীতে দেখি ভগবান্ রৃষঃ 
ভক্তের কান্ত, অর্থাৎ কান্তভাবেই ভগবান্ কৃষ্ণকে ভজনা করিতে হইবে। 
শ্রীচৈতন্যের সাধনা কান্তভাবের সাধনা । কিন্তু চৈতন্ত-পরবর্তীকালে সখী- 
সাধনা প্রবত্তিত হইতে দেখা যায়। ভগবান্ ও ভক্তের মাঝখানে আসিয়া 
দাড়াইলেন গুরু 7 এই গুরুই সখী বা মঞ্জরী। এই অঞ্জনী-অঙ্গগা সাধনা বা 
অথী-সাধনা পরবর্তী কালে প্রবন্তিত হইয়াছিল কিন্তু চৈতন্তযুগে ভগবান্ ও 
ভক্তের মাঝে কেহ নাই। 

(খ) চৈততন্ত-সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্তী যুগের 
বৈষ্ণব পদাবলী 

শ্রীচৈতন্তের ভক্ত ও পরিকরদের মধ্যে মুরারি গুগ্তকে প্রথম পদ্াবলী- 
রচয়িতা পে পাই। ইনি চৈততন্ত-বিষয়ক পদও রচনা করিতেন । বাংলায় ও 
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ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ মুরারি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুইটি অতি 
উৎকৃষ্ট? মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের চেয়ে কিছু বড় ছিলেন। শ্রীচৈতন্ত তাহাকে 
বযন্তরূপে দেখিতেন। নিয়স্থ পদটিতে বিরহিণীর গভীর মর্মপীড়া প্রকাশিত 

হইয়াছে। 
মাথুর 

(কৃষ্ণের প্রতি সধীর উক্তি ) 
কামোদ 

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা 
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই। 

সফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন 
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥ 

দ্বত দিয় এক রতি জালি আইলা! যুগবাস্ঠি 
সে কেমনে রহে অযোগানে। 

তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বার্সো হেন 
ঝাট আসি রাখহ পরাণে ॥ প্রু॥ 

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোঁষে 
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়। 

তার সাক্ষী পন্ম-ভানু জল ছাড়া তার ভঙ্গ 

শুখাইলে পিরীতি না রয় ॥ 

যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা 
করিল! কুমুদ-বন্ধু ভাতি | 

গুপ্ত কহে এক মাসে ঘিপক্ষ ছাঁড়িল দেশে 

নিদানে হইল কুছ রাতি ॥ (বৈঃ গঃ পৃ ১৩৯) 
মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী ও প্রিয় বয়স ছিলেন । তিনি স্থক স্থগায়ক 

ছিলেন। তাহার বড় ভাই বাস্থদেব দত্ত ছিলেন নৃত্যে পারদশী, শ্রচৈতগ্ত 
তাহাকে শ্রদ্ধা! করিতেন। ছুই জনেরই একটি করিয়া “গৌর-পদাবলী” পাওয়া 
গিয়াছে । গান ছুইটি ব্রজবুলিতে রচিত । 

আরে আমার গৌরাঙ্গ গোপীনাথ। 

যাহার লাগিয়ে গেছ গুরু ছোড়ন্ 

সেহি করল পরমাদ ॥ 
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অপরূপ বেশ কেশ সব মুণ্ডন 

পিন্ধন অরুণ কৌগীন। 
যো পু ব্রিতৃবন রস উল্লাসিত 

সেহি বেশ সন্গযাস প্রধান ॥ 

প্রিহা গুণ সোঙরি রোয়ত শাস্তিপুরনাথ 

যব পু নীলাচলে যাই । 

হেরইতে প্রেম-অঙ্গ মুকুন্দ মন ভূলন 

লাগাওত লোক বুঝাই ॥৯ 
ক্ষণদাগীত-চিস্তামণি'তে বাস্থদেবের ভণিতায় এই গানটি মিলে-_ 

অপরূপ গোরা নটরাজ 

প্রকট প্রেম বিনোদ নবনাঁগর 

বিহরে নবদ্বীপ মাঝ । 

কুটিল কুস্তল গন্ধ পরিমল 
চন্দন তিলক ললাট । 

হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির- 
দুয়ারে দেয়ল কপাট । 

করিবরকর জিনি বাছুর স্থবলনি 
দোসরি গজমোতি-হারা 

স্বমেরুশিখরে যৈছন ঝ পিয়া 

বহই স্থ্রধুনি ধারা। 
রাতুল অতুল চরণযুগল 

নখমণি বিধু উজোর 
ভকত ভ্রমর! মৌরভে মাতল 

বাস্থদেব দত্ত রহু ভোর ॥২ 

নরহরি “সরকার ঠাকুর' একজন প্রসিদ্ধ পদকার ছিলেন । তিনি শ্রীচৈতন্তের 
চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। পুরীতে সংকীর্তনে যোগ দেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দের গোড়ায় “ভক্তিরত্রাকর' প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর সহিত একাকার 

১. বা. সা. ইতিহাস প্রথম খও পৃরার্ধ পৃ. ৩৯৭ (সুকুমার সেন) 
(লন তাঙুএকদন্ব? পৃং ৪০৬০৭ ) 

২ বৈ. প. পৃ. ১০1৪ । 
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হওয়ায় কোন্টি কাহার পদ ঠিক করা ছুরহ ব্যাপার, তবে প্রাচীন পদ-সংকলন 
গ্রন্থে (সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে ) নরহরি ভণিতাযুক্ত যে সব পদ পাও! 

যায় সেগুলি পাস ঠাকুরের রচনা বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে । 

বিরহখিন্ন রাধার অবস্থা শুনিয়া কৃষ্ণ ব্যাকুল। পদটিতে প্রেমের তীব্রতা 

প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষা ব্রজবুলি। 
রাই বিপতি শুনি বিদগধশিরম্ণি 

পুছই গদগদ ভাষা 
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর 

পুন পুন পরশই নাসা । 

বিছুরল চরণ রণিত মণিমন্ত্রীর 
বিছুরল স্থুরসিক রক্ধ 

বিছুর বেশ বসন ভেল বিগলিত 
বিগলিত শিখিপুচ্ছচন্দ্র | 

মলয়জ পরিমলে দশদিগ মোদিত 

যামিনী বহে অতি পুগ্রে 
লালস দরশ পরশে দুহু আকুল 

চিরদিনে মীলল কুঞ্জে। 

দুছ' মৃখ হেরই অথির ভেল দু তনু 
পরশিতে ভূজে ভূজে কাপ 

নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল 
জলধর বিধুবর ঝাপ।॥৯ 

পদটি নরহরির রচন। সম্বপ্ধে অনেকের সন্দেহ আছে । 

গোবিন্দ, মাধব ও বাস্থদেব ঘোষ তিন ভাই শ্রীচৈতন্যের নবদ্ীপ-লীলার 

সহচর ছিলেন। তিনজনেই অক্ৃতদার ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে তাহারা 

নিত্যানন্মর সহচর হইয়া বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন, 

তাহাদের ইচ্ছা ছিল পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ-হুখ লাভ করা। তিন ভাই-ই 

পদ-রূচনায় ও সংগ্লীতে কুশলী ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ পরে অগ্রন্বীপে বাম 
করেন-_ 

১ বা. সা, ই. ( ড; সুক্মার সেন।) প্রথম খণ্ড পুর্বার্ধ ৯৯ পৃঃ 
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ছেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও 
বাছ পসারিয়া গোরাটাদেরে ফিরাও। 

তো! সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে 

কেযাচিয়! দিবে প্রেম দেখিয়া! কাতরে । 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায় 
পরাণপুতুলি নবন্ধীপ ছাড়ি যায়। 
আর না যাইব মোরা গৌরাংগের পাশ 
আর না করিব মোর! কীর্তনবিলাস। 

কান্দয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়! 

পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥১ 

গৌরলীলার এই পদটিতে ঠচত্তন্তের সন্্যাসগ্রহণের সংবাদে ভক্ত-হৃদয়ের 
কাতরতা প্রকাশিত হইয়াছে । 

মাধব ঘোষ কাটোয়ার নিকট দাইহাটে বাস করিতেন। তিনি রাধাকফ- 

লীল! ও গৌরলীলাবিষয়ক পদাবলী রচন। করিয়াছিলেন। 

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন 

ছু দোহা বদন নিহাবি 
অন্তরে উল প্রেম পয়োনিধি 

নয়নে গলয়ে ঘন বারি। 

মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোম্ 

তোহারি প্রেম সঞ্রে পুন চলি আওব 
অব দরশন নাহি মোয়। 

কাতর নয়নে নেহারিতে দুহু' দোহা 
উথলল প্রেমতরংগ 

মূরছল রাই মুরছি গড়ু মাধব 
কবে হবে তাকর নংগ। 

ললিতা স্থুমুখি সুমুখি করি ফুকরত 

বাইক কোরে আগোর 
সহচরী কান কানু করি ফুকরত 

ঢরকত লোচন লোর। 

১ বৈ. প. হু. ম্খো, পৃ. ১৪৯ 
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কি গেও অরুপ- কিরণ ভয় দারুণ 

কথি গেও লোকক ভীত 

মাধব ঘোষ অবহু নাহি সমুঝল 
উদ্দভট মুগধ চরিত ॥১ 

বাস্থদেব ঘোষ শেষজীবনে তমলুকে বাস করিতেন। তিনি গৌর-পদাবলী 
লিখিয়াছিলেন। এইগুলি আদি 'গৌর-চক্র্রিকা' রূপে অভিহিত হয়। কৃষ্ণলীলা- 
পদাধলীও লিখিয়াছিলেন। 

(বর্যাভিসারে উৎন্থৃক রাধার উক্তি )। 

অহে নবজলধর 

বরিষ হরিষ বড় মনে 

শ্ামের মিলন মোর সনে। 

বরিষ মন্দ বিমানি 

আজু স্থখে বঞ্চিব রজনি। 

গগনে সঘনে গরজনা 

দাছুরি ছুন্দুভি বাজনা । 

শিখরে শিখগ্ডনী বোল 

বঞ্চিব সুরনাথ কোল। 

দোহার পিরীতি রস আনো 

তুবন বাহ্থদেৰ ঘোষে ॥২ 
বংশীবদন চট্ট শ্রীচৈতন্তের বয়ঃকনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন । প্রীচৈতন্য নীলাচলে চলিয়। 

গেলে বংশীবদন শচীদেবী ও বিষ্ুঃপ্রিয়ার দেখাশ্ডনা করিতেন । তিনি বাংলায় 
অনেকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন। 

(শ্রীচৈতন্তের সন্্যাসের পরে শচী ও বিঞ্ুপ্রিয়ার বিলাপ বর্ণনা )। 
আর ন। হেরিব প্রসর কপালে 

অলকাতিলকা কাচ। 

আর না হেরিব সোনার কমলে 

নয়ন খন নাচ ॥ 

আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে 
ভকত-চাতক লৈয়া। 

১ পদকম্পতরু ২৮। ২ (নটবর দাসের রসকলিক1)। 



২৩৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 

আর কি নাচিবে আপনার ঘরে 

আমরা দেখিব চায়্যা ॥ 

কেব! হেল জন আনিবে এখন 

আমার গৌর-রায়। 

শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া 
বংশী গড়াগড়ি যায়।৯ 

কুলীনগ্রাম-নিবাসী শ্রীরুঞ্-বিজয্লের' কবি মালাধর বস্থর পুজ্র সত্যরাজ 
খান ও রামানন্দ বস্ু। কীর্তনগানের সম্প্রদায় লইয়া ইহারা প্রতি বৎসর নীলাচলে 

প্রীচৈতন্তের সঙ্গে মিলিত হইতেন। রামানন্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদাবলী-রচয়িতা । 

( স্বপ্রমিলনেব পর নিদ্রাভক্ষে বিরহিণী রাধার খেদ )-_ 

তোমারে কহিয়ে সখি শ্বপন-কাহিনী 
পাছে লোক-ম[ঝে মোর হয় জানাজানি ॥ 

শাওন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিষে 

নিন্দে তন্থ নাহিক বসন 

স্টামলবরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর 
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন । 

বোলে সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল 
লাজে মুখ রহিল মোড়াই 

আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন 

বলে কিনো, যাচিয়া ধিকাই। 

চমকি উঠলু জাগি কাপিতে কাপিতে সখি 
যে দেখি সেহে। নহে সতি 

আকুল পরাণ মোর ছুনয়ানে বহে লোর 

কহিলে কে যায় পরতীতি। 

কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী 
কত রস ভঙ্গিম! চালায় 

কহে বস্থ রামানন্দ আনন্দে আছিল নিন্দে 

কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥২ 
১. বৈ. প. হ মুখো, পৃ. ২৫৪। ২ বৈ. প. হু মুখো, পৃ. ১৮৮। 



বৈষ্ণব-পদ্দাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২৩৯ 

গোবিন্দ আচার্ধ শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালের 

গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে নামসামো একাকার হইয়া যাওয়ায় কোন্টি 

কাহার পদ বোঝা কষ্টকর হইয়৷ পড়িয়াছে। ভঃ স্থুকুমার লেন নিক্কে উদ্ধৃত 
পদটি গোবিন্দ আচার্ধের বলিয়! মনে করেন । 

চৈতত্ত-বন্দনা-- 
হরি হরি বড় ছুখ রহিল মরমে 

গৌরকীর্তনরসে জগজন মাতল 
বঞ্চিত মো হেন অধমে । 

ব্রজেন্্রনন্দন যেই শচীন্ত হৈল সেই 
বলরাম হইল নিতাই 

দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই। 

হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে 

না ভাজিলাম হেন অবতার 

দারুণ বিষয়বিষে সতত মজিয়! রৈলু 
মুখে দিন্নু জলস্ত অঙ্গার । 

এমন দয়ালু দাতা আর বা পাইব কোথা 

পাইয়া হেলায় হারাইলু 
গোবিন্দদাসিয়। কয় অনলে পুড়িলু নয় 

সহজেই আত্মঘাতী হইলু ॥৯ 
মুখ্য চৈতন্ত-অন্চরদের শিষ্যভক্তেরা কেহ কেহ পদাবলী-রচনায় নিষ্টা 

দেখাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ ভক্তেরাই প্রধান। শ্রীচৈতন্তের 
আদেশে নিত্যানন্দ ভক্তশিষ্যদের লইয়া বাংলাদেশে নাম প্রচার করিতেন। 
তাহাকে কৃষ্ণেরই বড় ভাই বলরামের অবতার বলিয়। মনে করা হইত। তখন 

তিনি মুখ্যভাবে সখ্যরসাশিত। তাহার মুখ্য অঙ্গচরেরা (পরে ধাহারা “দ্বাদশ 
গোপাল" নামে অভিহিত ) গোপালবালকের বেশ এবং ধরণ ও ধারণ অবলম্বন 

করিতেন। 

বলরাম দাস নিত্যানন্দের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। বলরাম নামধারী 
একাধিক পদকর্তার সন্ধান মিলিতেছে। 

১ বৈ. প. হু. মুখো, পৃ. ৬৫৭ | 



২৪০ বৈফব-পদাবলী সাহিত্োর পশ্চাৎপট ও উল 

বলরাম দাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ্দ-রচন! করিয়াছেন, 
তবে তাহার বাংলা পদগুলি শ্রে্ঠতর । বলরাম দাম একটি নিত্যানন্দবন্দনা 

পদ্দে চৈতন্ত-নিত্যানন্দ প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচার ব্যাপারের বর্ণনায় হাটে 

£কেনা-বেচার' রূপক সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে নরোত্তম 
দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পদটি এখানে উল্লেখ 

করিতেছি । 
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায় 

মখিয়া সকল তন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্ 
করে ধরি জীবেরে বুঝায় । 

অচ্যুত-অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম 
স্থরধূনীতীরে কৈলা থানা 

হাট করি পরিবন্ধ রাজা হৈল! নিত্যানন্দ 
পাষণ্ড দলন বীর বান] । 

পসারী শ্রৈবিশ্বস্তর সঙ্গে লয়্যা গদাধর 

আচার্য চতুরে বিকেকিনে 
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি 

হাটের মহিম! কিছু শুনে । 
পাত্র রামাই লঞ! রাজ আজ্ঞা ফিরাইয়া 

কোটাল হইলা হরিদাস 
কষ্ণদাস হৈলা দ্বারি কেহ যাইতে নামে ভাড়ি 

'লিখয়ে পড়য়ে শ্রনিবাস। 

বলরাম দালে বোলে অবতার কলিকালে 

জগাই মাধাই হাটে আমি . 
ভাও হাতে ধনধয় ভিক্ষা মাগিয়া লয় 

হাটে হাটে ফিরয়ে তপাসি ১ 
জানদাস নিত্যানন্দ-পত্বী জাহবাদেবীর অন্ুচর ছিলেন। তিনি বাংলা 

ও ব্রজবুলি উভয় ভাষারীতিতে পদ লিখিয়াছিলেন। কবি বলিয়া জানদাসের 

খ্যাতি চত্তীদানের পরেই । চগ্তীদাসের মতই তিনিও সহজ সরল ভাষায় যনের 

১ বৈ পদ হু, সুখে, পৃ. ৭২২ 



বৈকব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৪১ 

ভাব প্রকাশ কক্ধিতে সিদ্ধহস্ত । তিনি চৈতন্ত-নিত্যানন্ন-বর্ণনা ও বাৎসল্যরসের 
পদ লিখিয়াছিলেন। 

্বপ্রসমাগমের এই পদটির ভাষায় ব্রজবুলির মিশ্রণ আছে-_ 

(সথীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি) 

মনের মরম কথ৷ তোমারে কহিয়ে এখ৷ 
শুন শুন পরাণের সই 

্বপনে দেখিলু যে শ্তামলবরণ দে 
তাহ। বিশ্ব আর কারো নই। 

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়! গরজন 
বিমিঝিমি শবদে বরিষে 

পালক্কে শয়নরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে 

নিন্দ যাই মনের হরিষে। 

শিখরে শিখগরোল মত্ত দাদুরীবোল 

কোকিল কুহরে কুতুহলে 
ঝি'বঝা বিনিকি বাজে ডান্ুকী সে ঘন গ্লাজে 

ত্বপন দেখিলু হেন কালে । 

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেছ 

শ্রবণে ভরল সেই বাণী 

দেখিয়! তাহার রীত যে করে দারুণ চিত 
ধিক্ রহ কুলের কামিনী। 

রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা যিনি ইচ্ছু 
মালতীর মাল! গলে দোলে 

বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে 
আম! কিন বিকাইলু বোলে। 

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণভূষিত অঙ্গ 
কাম মোহে নয়নের কোণে। 

হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় 

ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে। 
১৬ 



২৪২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎদ 

বসাবেশে দেই কোল মূখে নাহি মরে বোল 
অধরে অধর পরশিল 

অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল 

জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ।১ 

চৈতন্ত-জীবনীগ্রস্থ “চতন্তমঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাস শ্রীধণ্ডের নরহরিদাস 

সরকারের শিষ্য ছিলেন। তিনি কতকগুলি মেয়েলি ভাবের ক্ূপাঙ্ছরাগের 

পদ লিখিয়াছিলেন ৷ ভাষা ঘরোয়া ছন্দ নাচনিয়া, ছড়া হইতে নেওয়া, এই 
ধরণের পদের নাম ধামালি ব! ঢামালি” (অর্থাৎ নাগরালি )। পদগুলি প্রায়ই 

গৌরাঙ্গ-সন্বন্ধীয়। 
আর শুন্াছ আলো সই গোরাভাবের কথ৷ 
কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দ্যা আকুল তথা। 

হলদি বা টিতে গোবী বসিল য- তনে 

হলদি বরণ গোরাচাদ পড়্যা গেল মনে। 

কিসের বান্ধন কিসেরবাঢন কিসের হল্দি বাটা 

আখির জলে বুক ভিজিল  ভান্তা গেল পাটা। 
উঠিল গৌ- রাঙ্গ ভাব সম্বরিতে নারে 
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারে খারে। 

লোচন বলে আলো! সই কি বলিব আর 

হয় নাই হবার নয় গোরা অব- তার ॥২ 

চৈতত্ত-পরবর্তী পদাবলী তিন উপন্তরে বিভক্ত 
প্রথম উপ্তরের মৃখ্য পদকর্তারা শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তের শিশ্যা ও 

অঙ্গুশিষ্ ৷ এই সময় পদাবলীকীর্তন-রীতির উদ্ভব হয়। যে গানের রীতি জয়দেবের 

সময় হইতে চলিয়! আসিতেছিল তাহা প্রধানত নরোত্মের চেষ্টায় নৃতন রাগ- 
তাল-সমন্বিত হুইয়। পদাবলীকীর্তনের রীতি স্ষ্টি করিল। পদাবন্সীকীর্তন বা 

রসকীর্তন জনসাধারণের জন্য স্ঠি হয় নাই, স্থষ্টি হইয়াছিল শিক্ষিত বিদথ 
ভাবুক বৈষ্ণবদের জন্য । পদাবলী গীতি'আর বিক্ষিপ্ত গান রছিল না, পালাবনৃর্ি 
হইয়া কৃষ্ণলীলার ধারা অনুসরণ করিল। ইহাকে বৈষ্ণব গীতিকবিতার 
ইতিহাসে দ্বিতীয় পধায় বা 'পদাবলী-বিধান” বলিতে পারি। প্রথম পর্যায়ে 

১ হৈ পণ হু, মুখো, পৃ *৭৬-৭৭। 
২ বৈ. পং হ, মুখে, পৃ. ৪৬০ । 
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অর্থাৎ ঠচতগ্ঘ-সমকালীন পদাবলী-সাহিত্যে ধারাবাহিক পদরচনার বা রীতি 

প্রবর্তিত হয় নাই। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের পদাবলীতে রাধাকষ্ণচলীলা ছুইমতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের 

ব্জলীলা ও রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীল! বা “দগ্ডাত্মিকা” লীলা । 

প্রথম পর্ধ্যায়ের পদকর্তার ভূমিকা ছিল-__র|ধা'র বা কৃষ্ণের সথী দূতী বা বন্ধু। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে পদকর্তা- মঞ্জরী, রাধার পরিচারিকা। নায়ক-নায়িক। যেন 

নাচের পুতুল, সজীব মাস্ষের মতো নয়। পদগুলির ভণিতা অন্থধাবন করিলেই 
প্রতীয়মান হয় যে শ্রীচৈতন্তের ধর্মে সামান্য পরিবর্তন আসিয়াছে । পদকর্তারা দূর 
হইতে রাধারুষণলীল! দর্শন করিয়া নিজের! ধন্য হইয়াছেন । মঞ্জরী-অন্ুগতভাবে 
সাধনা না করিলে বাধাকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তির অন্ত পন্থা নাই। রঘুনাথ দাস 
9 কৃষ্দাস কবিরাজ মঞ্জরীতত্ব ব্যাখ্য। কষিয়াছেন। 

গোগী অন্গতি বিন। এশ্বধজ্ঞানে । 
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥১ 

বনদাবনের গোস্বামীদের কাছে শিক্ষা লইয়া যে তিম জন বৈষবাচার্য ও 
পদকর্তা বাংলাদেশে নৃতন প্রেরণায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার কক্সিয়াছিলেন তাহারা 
হইতেছেন-- শ্রীনিবাস আচার্য, নরোতম দাস ও শ্ঠামানন্দ দাস ( ছুখিনী )। 
গ্রনিবাস আচার্ষের কর্মস্থল ছিল পশ্চিমবঙ্গে । তাহার রষ্জিতি কয়েকটি বাংল! 

পদ পাওয়। গিয়াছে । 
ব্দনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গে৷ 

কেন কুন্দিলে ছুটি আখি 
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে 

সেই সে পরাণ তার সাখী। 

অমিয়া মধুর বোল স্থধা খানি খানি গো 

হাতের উপরে লাগি পা 
তেমনি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো 

ভাঙ্গিয়। ভাঙ্গিয়৷ উহা! খাড। 

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো 

হিন্ুলে জড়িত তার আগে 

যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো 
উহারি পরশ-রস মাগে।"'' 

5 চৈ 8 মধ্যলীলা। অউম পরিচ্ছেদ । 
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নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়। বহিয়া চায় 
চলে যেন গজরাজ মাতা 

শ্রীনিবাস দাস কয় লখিলে লখিল নয় 

রূপসিন্ধু গল বিধাতা! ।১ 

নরোত্তম দাসের কর্মস্থল ছিল উত্তরবঙ্গ, তিনি পল্াতীরে খেতরীগ্রামে 
বাপ করিতেন। নরোত্তম খেতরীতে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে 

মহোৎসবের আয়োজন করিয্াছিলেন, সেই উৎসব হুইতেই আসর পাঁতিয়া 
প্দাবলী-কীর্তনের আরম্ভ হয়। তিনি পদাবলী-কীর্তনগানকে একটি বিশিষ্ট ও 

উৎকৃষ্ট শিল্পের ভূমিতে উন্নীত করিয়াছিলেন। নরোত্বম কয়েকখানি খ্রশ্থ 

লিখিয়াছিলেন-_বছু কবিতা ও পদ, রাধাকষ্ণচ পদাবলী ও প্রার্থনা সংগীত 
রচনা করিয়াছিলেন । তিনি বহুশাস্্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সার 

করিয়াছিলেন ্রীচৈতগ্তচরিতা্বত” । তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচন। “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা । 

রাধাভাবে তন্ময় সাধক-কবি নরোত্বম এই পদটিতে নিজের অন্তরের বাসনা 

অন্থরাগিনী রাধার মনের কথায় প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন--- 
কিব। সে তোমার প্রেম কত লক্ষ কোটি হেম 

সর্বদাই জাগিছে অন্তরে 
পুরুবে আছিনু ভাগী তেই সে পাইয়াছি লাগি 

প্রাণ কাদে বিচ্ছেদের ভরে। 
কালিয়া বরণখানি আমার মাথার বেণী 

আচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে 
দিয়া টাদমুখে মুখ পুরাব মনের নথ 

যেকছ সেকছ ছার লোকে। 
মণি নহ মুকুতা৷ নহ গলায় গাখিয়া লো! 

ফুল নহ কেশে করি বেশ 
নারী না করিত বিধি তোম! হেন গুণনিধি 

লইয়! ফিরিত দেশ দেশ। 
নরোতম দাস কয় তোমার চরিজ্ নয় 

তুমি মোরে না ছাডিহ দয়া 
যেদিন তোমার ভাবে পু আমার পরাণ যাবে 

লেই দিন দিহ পদ্দছায়া ॥২ 

১ বৈ পংপৃঃ ১৩২৮] ২ জার্ভনানন্য, পৃঃ ৩১৪ । 
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প্রীনিবাস আচার্য্ের শিষ্ত রামচন্দ্র কবিরাজ একজন ভাল পদকার ছিলেন । 

নরোত্তমের সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। 

কাহারে কহিব মনের কথা 
কেবা যায় পরতীত 

হিয়ার মাঝারে মরম বেদন 
সদাই চমকে চিত। 

গুরুজন আগে বমিতে না পাই 

সদা ছল ছল আখি 
পুলকে আকুল দিগ নেহারিত্ে 

সব শ্যামময় দেখি । 

সথী সঙ্গে যদি জলেরে যাই 

সে কথা কহিল নয় 

যমুনার জল আকুল কবরী 

ইথে কি পরাণ রয়। 
কুলের ধরম রাখিতে নারিস্ু 

কহিন্থ সবার আগে 

রামচন্দ্র কহে শ্তাম নাগর 

সদাই মরমে জাগে ॥১ 

রামচন্দ্রের ছোট ভাই গোবিন্দ দাস দ্বিতীয় পর্যায়ের পদকর্তাদের মধ্যে 

সর্বশ্রেষ্ঠ, আবার ব্রজবুলি গীতিকারদের মধ্যেও প্রধানতম ছিরেন। ইনিও 
শ্রীনিবাস আচার্যের শিশ্ত ছিলেন। গোবিন্দের “কবিরাজ' উপাধি কবিধ্যাতির 

জন্ত, বৈদ্ত ছিলেন বলিয়! নয়। ইনি “সংগীত-মাধব নাটক লিখিয়াছিলেন। 
কিন্তু সংস্কতে ও ব্রজবুলিতে লেখা কয়েকটি গান ছাড়া নাটকটি মিলে না। 
শ্রজীব গোহ্বামী তাহার পদগুলির প্রশংসা করিয়াছেন । পত্র ব্যবহারও চলিত। 

ব্রজবুলিতে লেখা. 
মরকত মুকুর মিলিত মুখমণ্ডল 

মুখরিত মুরলী কৃতান 
শুনি পশুপাখী শাখিকুল পু্গকিত 

কালিম্দী বহই উজান। 
৯ অনকাশিত পব্রক্ধাবলী, সভীশচজ ঝাস্ব। ৪১৩ 
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কুঙ্জে হুন্দর শ্তামরচন্দ 
কামিনী মনহি যূরতিময় মনসিজ 

জগজন নয়ন আনন্দা (ঞ) 

তন্গ অন্থলেপন ঘনসার চন্দন 

মুগমদ কুক্কুমপন্ক 

অলিকুলচুন্বিত অবনিবিলম্বিত 
বনি বনমাঁল বিটস্ক । 

অতি স্থুকুমার চরণতল শীতল 

জীতল শরদরবিন্দ 
রায় সন্তোষ মধুপসন্ধিত 

নন্দিত দাস গোবিন্দ ।১ 

গোবিন্বদাস ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়াছিলেন। বাংলায় কোন পদ তিনি 

রচনা করেন নাই জোর করিয়া বল! যায় না। গোবিন্দদাসের রচিত 

অই্টকালীয় 'লীলাবর্ণন' বা 'একান্নপদ' ছাপা হইয়াছে । পদগুলি কাব্যের মত 

ধারাবাহিক রূপে গ্রথিত। 

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী নামে শ্রীনিবাসের এক শিষ্ত ছিলেন। গোবিন্দ 

চক্রবর্তাঁ সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাবুক ছিলেন। তিনি একজন ভাল পদকর্তা ছিলেন। 
গোবিন্দ চক্রবর্তী বাংলায় দেশী পদ লিখিয়াছেন। তাহার ব্রজবুলির পদও 
ভালো । গোবিন্দদাস করিরাজের পদের সহিত তাহার রচিত পদ্দ একাকার 

হওয়ার ফলে কোন্ পদটি কাহার ঠিক করিয়া বলা যায় না রামগোপাল দাস, 
রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণব দাস অল্প কয়েকটি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তার বলিরা 

নির্দেশ 'করিয়ান্ছেন। গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদে চটকের চাইতে রসভার বেশী। 

১। উলসিত মঝু হিয়। আজি আওৰ পিয়া 
দৈবে কহুল শুভবানী 

শুভন্চক যত প্রতি অঙ্গে বেকত 

অতএ নিচম্ম কৰি মানি। 

সজলী সবহি বিবাদ দূরে গেল 
সখ সম্পদ বহি আনি মিলায়ব 

অইছন মতিগতি ভেল। 
১ লীতচত্োরয় পৃ-৭, পদকল্পতক্ক ২৪২৪ 
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মঙ্গল কলসপর দেহ নবপল্লব 

রোপহ ঠামহি ঠাম 

গ্রহগণক আনি করহু বিভূষিত 
তুরিতে মিলয়ে জঙ্গ শ্যাম । 

হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ 
দধি ঘ্বত রতন প্রদীপে 

স্বরণ ভাজন লাজহি ভরি ভরি 
রাখহ নয়ন সমীপে । 

নব নব রঙ্গিনী দেই হুলাহুলি 

বসন ভূষণ করু শোভা 

প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘরে আঁওব 

গোবিন্দদাস মনলোভা ॥১ 

যছুনন্দন নামে অন্তত তিনজন পদকর্তা ছিলেন। , যছুনাথ নামেও একজন 
ছিলেন। চার্িজনেই কখনও কখনও ঘ্যছু' ভি! ব্যবহার করিতেন। 

যছুনন্দনের অনেকগুলি পদ কীর্ভনগানে সমাদৃত হইয়াছিল । 

মোরে উপেখিল হাম জুনাগঞ্স 

এসব শুনিল কানে 

ছুরাশ! বিরোধী হৈয়৷ নিরবধি 
তথাপি দগধ মনে । 

সথি হে দঢ়াইলু এই সার 

সো হরি ছুলভ না হয় সলভ 
মরণ সে প্রতিকার । 

কালিন্দী গম্ভীর জলের ভিতর 
প্রবেশ করিব আমি 

তবে সে পিরীতি বহয়ে কীরিতি 
নিচয়ে জানিহ ভূমি । 

১» গদকল্পাতকক ১৭০৪ 



২৪৮ বৈষাব-পদাবলী সাহিতোর পশ্চাৎপট ও উৎস 

এমতে রাধিক! ব্যাকুল অধিকা 

ভাবের তরঙ্গে ভাসে 

অন্থরাগী মন ধৈর্য গেল ভন 

এ যছুনন্দন দাসে ।+ 

'বল্পভদাস', “কবিবল্পভ' বা 'বল্লভ' নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন। 
সখি হে কি পুছনি অনুভব মোয় 

সেই পিরীতি অনু বাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৃতন হোয়। 

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলু 

নয়ন ন। তিরপিত ভেল। 

ল।খ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাঁখলু 
তব হিয়ে জুড়ন ন৷ গেল। 

বচন অমিয় রস অন্ুখন শুনলু 

শ্রুতিপথে পরশ না৷ ভেলি 
কত মধু যামিনী বভসে গোডায়লু 

না বুঝলু কৈছন কেলি । 
কত বিদগধজন রস অনমোদই 

অন্থভব কাহু না পেখ 

কহ কবিবল্পভ হৃদয় জুড়াইতে 
লাখে না মিলল এক ॥২ 

রাধাবন্পভ চক্রবর্তী (সিংহ) ও ভূপতি 'বায় চম্পতি' ভণিতায় কয়েকটি 

পদ পাওয়া যায়। 

কবিশেখর (রায় ), শেখর (রায়) ও রায়শেখর ভণিতায় এক বা একাধিক 

কবি অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। ভাব ও রচনারীতির দিক দিয়া বিচার 

করিলে কবিশেধর ( শেখর ) ভণিতার পদগুলিকে অস্ততঃ তিনজন পৃথক কবির 

রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। একজন কবিশেখর যোড়শ-সচদশ 
শতাবের বন্ধিক্ষপণের কবি, একজন কবিশেধর রায় (রায়শেখর ) সপ্তদশ 
শতাষের মধ্যভাঁগের কবি। 

পদবল্পাউক্ক--১৮৪। ২ ব্রজবরুলি লাহিত্যের ইত্ভিহাস--ডঃ সেন গং প্র 
পট বি্লাপতির নাহ প্রচলিত; বৈ. প, ১৪৫৬ পৃঃ ০ 



বৈধব-পদাবলীর উত্ভব ও বিকাশ ২৪৯ 

কবিশেধরের ককফ্চলীলা-পদাবলী 'দগ্ডাত্মিকা-লীলা' নামে সংগৃহীত 
হইয়াছিল। নিত্যলীলার বর্ণনা কূপ গোস্বামী ও কষ্ণদাস কবিরাজের মত- 
অনুযায়ী । এগুলি ব্রজবুলিতে লেখা_ 

কাজররুচিহর রয়নি বিশাল! 

তু পর অভিসার ককু ব্রজবালা । 

যতনহি নিঃসরু নগর ছুরস্ত। 
শেখর আভরণ ভেল বহস্তা ॥* 

শেখর সী বা মঞ্জরী হুইয়া রাধার অলংকারভার বহিতেছেন, এখন ভাব 

ষোড়শ শতাব্বের মধ্যভাগের আগে কোন পদকর্তা লিখেন নাই। কেননা, 

চৈতন্ত-পরবর্তা যুগে মঞ্জরী-অন্থগ সাধন। প্রবতিত হইয়াছে । 
সপ্তদশ শতাবেও পদাবলী রচনা গুরুশিত্তন্পরম্পরায় চলিয়াছিল। 

কুষণলীলার বিষয়বস্তুতে কোন নৃতনত্ব নাই । সেই পুরতন ধারারই পুনরাবৃত্তি! 
সামান্ত যাহা! কিছু অভিনবত্ব দেখ গেল তাহা রাষ্নীকষ্ণের মিলনের নৃতন 
নৃতন ছল ও স্থযোগ কল্পনায়। এই স্থযোগ-কল্পনা কাঁতকটা মংস্কৃত কামশাস্ 
ও কুট্টনী যতকে অন্নুসরণ করিয়াছে বলিতে হয উদাহরণ শ্বরূপ বলা 
যায়__কৃষের বাজিকর বেশে মিলন, কৃষ্ণের নাপ্সিতানীবেশ ধরিয়া দিনের 

মেলায় রাধার সংগে মিলন, কৃষ্ণের দেয়াসিনী বেশ ধরিয়। সাক্ষাৎ 

মালিনীবেশ ধরিয়া মিলন। রাধাকুষ্ণের মঞ্জুষা-মিলন, রাধার স্থবলবেশ 

ধরিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন, কৃষ্চকালী, কলঙ্ক-ভঙ্গন, বাইরাজ।, শ্রীক্কষের 

গ্রহাচার্ধবেশে রাধার সহিত মিলন, . শ্রীরাধার “বারমাহ্য।'» কৃষ্ণের “বারমাহ্। 

ইত্যাদ্ি। গৌরপদাবলীতে বিষ্ুপ্রয়াদেবীর (বারমান্ত!) বর্ণনা দেখি। 
অষ্টাদশ শতান্বে রাধার চৌতিসা' “রাধার বারমাসী” (বারমাস্ত।) নামে 

কিছু কিছু কবিতা পাওয়া গিয়াছে টাটগা অঞ্চলে । রচগ্দিত!_মদন দণ্ড, 

প্রধর বানিয়া, ক্ষীণ দেবীদাস। পশ্চিমবঙ্গে মিলিয়াছে শ্রীক্চ চৌতিশা? 
রচ্িত। জয়দেব । 

এই সষস্ত নৃতন লীলাপরিকল্পনার কিছু কিছু ইঙ্গিত রুপ গোস্বামী 
দিয়াছিলেন তাহার রচনায়। নৃতন স্থ্ট কাহিনীগ্ুপির মধ্যে কলহ-ভঞ্গন' 

কাহিনীটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল । “রাইরাজা' আখ্যান রূপ গোস্বামীর 

কীতি। দ্কফকালী' আখ্যানে শাকদের প্রভাব থাকাও আশ্চর্য নয়। স্ব 
১ প্কল্পতক ২৮ 



২৫, বৈধ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

গোদ্বামীর “বিদগ্ধ-মাধব নাটকে কৃষ্ণের গৌরীমৃত্তি গ্রহণের কথ! আছে। 
কলক্ক-ভঙ্জনের কাহিনীটি এইরূপ-_-গোকুলে রাধার কলঙ্ষিনী নাম ঘুচাইবার 
জন্য রুষ্খ এক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিদাকুণ পীড়ার ভাগ কৰিলে পর 

ব্রজমগ্ডলীর স্ত্রী-পুরুষ বালবৃদ্ধ সকলে অস্টির হইয়া! পড়িয়াছিল। তখন কৃষের 
এক সখা বৈগ্ভবেশে আসিয়া ওধধ দিয়! ব্যবস্থা দিল যে, যে নারী 

কারমনোবাক্যে মতী সে যদি ধুচুনি করিয়া যমুনার জল আনিয়া সেই জল 
অন্্ুপান যোগে উষধ খাওয়াইতে পারে তবে রোগী সঙ্গে সঙ্গে নীরোগ হইবে। 

গোফুলের খ্যাতনামা! সতী নারীরা জল আনিতে গিয়া একে একে সকলেই 
বার্থকাম হইল। শেষে রাধা গিয়া ধুচুনি (মতান্তরে সচ্ছিত্র কলসী) ভরিয়া 
জল আনিল। তখন কৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করিল এবং বাধ! সতীশ্রেষ 

গ্রাতিপন্প হইল । 
এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা উনবিংশ শতাৰের প্রায় শেষ অবধি অক্ষুন্ন ছিল । 

॥ কলঙ্ক-ভঞ্জন ॥ (ঝুমুর সঙ্গীত) 

সাত্বন। ক'রয়ে শ্রীরাধারে । 

নিশি শেষে গেলেন কষ নন্দের মন্দিরে ॥ 

বাই কলঙ্ক ঘুচাইতে, উপায় ভাবিষে চিতে 
কপট রোগের যন্ত্রনাতে আকুল অন্তরে 

চাপিয়ে যশোদার কোলে, মারি মা, মরি মা বলে | 

ধরয়ে রাণীর গলে ছটফট কবে । 

রাণী বলে ও নীলরতন, কেনরে বাপ কর এমন, 

(গোপাল রে) ধরিতে পারি ন! জীবন 
যাতনা তোর হেরে। 

শধ্যা পাতি ধরাতলে, শয়ন করায় গোপালে 

গীতাত্বর দাস হৃদয় খুলে ডাক শ্রীরুষণেরে । 
কী ঙ্ঃ ১ ঙঁ 

ধন্ত ধন্ত রাই কমলিনী গো। 

'তৰ তুল্য সতী রমণী ভ্ববনে নাই গো ॥ 
অসাধ্য নাধন করিঙ্গে, ছিত্রকুত্তে জল আনিলে 

ধারা কলক্ষী রাধা বলে তাদের মুখে ছাই গে! 



বৈফব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২৫১ 

আমর! যত কুলনারী, আনিতে নারিলাম বারি 
শূন্য কুত্ত কক্ষে করি, ফিরিলাম সবাই গে 
জটিল! কুটিলা তারা, লঙ্জাতে প্রাণে মরা, 
সতী গরবিনী হয়ে সতীত্ব হারাই গো। 

জানিতে পারিলান এখন, তুমি নারী-শিরোভূষণ 

তাই আনিয়ে ষমুনা-জীবন, বাচাও জগৎ-জীবন গো 

তাই আনন্দে আজ গোপবৃন্দ 

হেবিযে প্রাণের গোবিন্দ 

আনন্দে মাতিল নন্দ ব্রজবাসী সবাই গে! ॥ 

॥ কৃষ্ণকালী-কাহিনী ॥ 

রূপ গোস্বামীর “বিদপ্ধ-মাধব' নাটকে কৃষ্ণের গৌরী-মূতি ধারণের কথা 
আছে। কাহিনটি এইরূপ-_-রাধ! তাহার ছুই সখী জলিতা ও বিশাখার সঙ্গে 
সূধ্যপূজায় চলিয়াছেন! পৌর্ঘমাসী রাধা ও কৃষ্ণের গোপন মিলনের ব্যবস্থা 
করিলেন। এদিকে চন্দ্রাবলীও তাহার ছুই স্ষী পন্মা ও শৈব্যার সঙ্গে 
চলিয়াছেন গৌরীতীর্থের দিকে চণ্ডিকার পূজা! করিতে । এখানে কৃষেের সঙ্গে 
তাহার গোপন মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু পৌর্ণমাসী রাধা ও 
ললিতাকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়! চন্দ্রাবলী-কৃষ্চ-মিলন বানচাল করিয়। দিলেন। 
পিতামহী করালিকার হম্তক্ষেপের ফলে চন্দ্রাবলীকে বাধ্য হুইয়া কৃষ্ণের 

আশ! ছাড়িতে হইল। কৃষ্ণ এই 'সংকটজনক পরিস্থিতিতে গৌরীর মৃতি 
গ্রহণ করিয়। বৃদ্ধা জটিলার তর্জন হইতে বাচিয়া গেলেন এবং পরিশেষে রাধাব 

সঙ্গে মিলিত হইলেন। 

পদাবলীতে প্রচলিত কাহিনীটি এই রকম-_- 

বৃন্বাবনের কোন এক কুঞে রাধা ও রুষ্ণ গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন | 

সংবাদ পাইয়। কুটিল! রাধার ন্বামী আয়ান ( অভিমন্থ্য ) ঘোষকে বলিয়! দেয়। 

এই আয়ানের সহিত বাধার বাহক বিবাহ হুই্য়াছিল। বাধাকে শাস্তি 
দিবার জন্ত আয়ান উগ্রমূতি ধরিয়া সেই দিকে আসিতেছিল। এই “দংকটজনক' 
পরিস্থিতিতে কৃ “কালীমূৃত্ি ধারণ করিলেন। 'আয়ান আসিয়া! দেখিতে 
পাইল বে রাধা কালীপুজা। করিতেছে । থুসী হইয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল । 
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বাধা ও রুষ লে-যাত্রা নিস্তার পাইল। আয়ান ঘোষ কালীভক্ত ছিল। এই 
কাহিনীর মধ্যে শাক্তদের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। 

॥কৃষ্চকালী। (ঝুমুর সঙ্গীত ) 

প্রাণেশ্বরী একি বল মোরে। 

বিপদে ফেলিয়ে তোমায় পলাইব ঘরে ॥ 
কাতরা হতেছ কেনে ধৈরজ ধর মন-প্রাণে। 
আয়ান আসিয়! এখানে কি করিতে পারে ॥ 

বসিয়ে করহ পৃজন নির্ভয় অন্তরে 
কালী আরাধন। দেখে আয়ান ভাসিবে সুখে, 

পবিত্র বলিয়া লোকে জানিবে সকলে ॥ 

কালিক। করিলে দৃষ্ট সকলে হইবে হই 
দাস পীতাম্বর ভজ কালী ভ্বদয় মাঝে ॥ 

॥ ভ্রীকৃষ্ণের কালীরপ ধারণ ॥ 

কুষ্ণকালী হলেন নিধুবনে। 
বিপিন হইল আলো! রূপের কিরণে ॥ 
চতুভূ'জি এলোকেশী, দিগম্বর করে অসি, 
লোলজিহব! অট্টহাি, করালবদনে। 

শিরেতে কিরীটি শোভা, গ্রভাকর জিনি প্রভা, 
মুণ্ডমাল! গলে কিব! ছুলিছে সঘনে। 
নান জাতি বনফুলে, রক্তজবা বিষদলে । 

পুজ রাধা কুতৃহলে অভয় চরণে। 

আয়ান আমিয়। দেখে, রাধিকা পূজে কালিকাকে 

অঙ্গ পূর্ণ হয় পুলকে লোটায় ধরাসনে । 
কৃষ্-কালীর পদকমল। 
ঘাস পীতাতবর সাধে কেবল, 

ছরদ্ধ কতাস্ত কবল, এড়াতে নিদানে। 

(গীতার ঘাস) 
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(গ) চৈভন্য-পরবর্ত যুগ 

২৫৩ 

চৈতন্ত-পরবর্তা দ্বিতীয় উপস্তরেও গুরু-পরম্পরাক্রমে পদাবলী-রচনা 
চলিয়াছিল। কোন নৃতনত্ব নাই কুষ্ণলীলায়। ভাষা-মিশ্রের ব্যবহার ও 
শব্দচিত্ের আড়ম্বর দেখা! যায়, আর আছে বৃন্দাবন-মধুরার প্রভাবে অবহট্ঠ- 
ঠাটে পদ-রচনা। 'পদাবলী-সংকলন' এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

এই পদ-চয়নিকাগুলিই বৈষ্ণব গীতি-কবিতাকে কালের কবল হইতে রক্ষা 
করিয়াছে । 

পদাবলী সাহিত্যে বাৎসল্য রসের ভাল পদ বেশী নাই। বলরাম দাসের 

পর বিপ্রদাম ঘোষ এবিষয়ে কৃতিত্বের দাবী রাখে। তিনি কীর্তন-গ[নের 
“রেনেটা' (রাণীহাটী ) পদ্ধতির প্রচলন-কর্তা বলিয়। খ্মাত। 

এ খীর নবনী দঞ্জেট দণ্ডে খাও 

তিলে তিলে লাগে ভোকছানি ! 
খাইয়া মায়ের মাথা এত বেগা ছিলে কোথা 

অ মোর কুলের যাদুমণি। 

অদূর অরুণ প্রখর কিরণ 

ঘামিয়াছে ও চান্দ-বদন ॥ 

বিশ্বাধর তোমার মলিন হয়্যাছে 

আহা মরি মায়ের পবাণ। 

নিমিখ করিতে ভরসা না করি চিতে 

মনে করি পাছে হই হারা। 

বিগ্রদাস ঘোষে কয় মনে বড় বাসি ভয় 

ঘর মাঝে তুমি ধন সারা ॥৯ 
বৈষবশাস্ত্রে পণ্ডিত দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তাঁ সপ্তদশ শতাবের শেষভাগে 

বিষ্যমান ছিলেন। তাহার ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' প্রথম বিশুদ্ধ পদাবলী 

সংগ্রহ । তিনি নিজেও একজন পদকর্তা ছিলেন। 
ভশিতায় তিনি পদ লিখিয়াছেন, ভাষা ব্রজবুলি। 

পকহ কহ এ সখি মরম কি বাত। 

নমো তোহছে কি করল শ্কামর-গাত ॥ 

১ বা" সা. ই, ১ম খণ্ড পার্থ পু ১০০ 

“হরিবল্পভ' বা “বল্পভ। 
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মনমথ-কোটি-মথন তন্ু-রেহ। 
কৈছে উবরি তুছু আওলি গেহ। 

কুলবতী কোটি হোয়ে যহি অন্ধ। 

পাওলি কছু কিয়ে সো মুখ-গন্ধ ॥ 

যাকর মুরলী শ্রবণে যহি লাগে। 
বসতহি বসন শাশ-পতি-আগে ॥ 

অব নিরধারসি কোন বিচার । 

বল্পভ মে রস-সাগর পার |”: 

গঘনগ্'ম দাস' নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর । ইহার পিতা জগন্নাথ 
বৈষ্ণববাচা্ধ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তার শিল্ত । নরহবি একজন বিশিষ্ট পদকর্তা, 

সঙ্গীতজ্ঞ ও স্ুগায়ক ছিলেন। তাহার শ্রেষ্ঠ কীতি 'ভক্তিরত্বাকর' | গ্রন্থটি 
বৈষ্ণব দর্শন ও ইতিহাসের বৃহৎ কোষ বল! যাইতে পারে । নরহরি একটি 

পদমংকলন আরম্ভ করিয়াছিলেন- নাম 'ীতচক্দরোদয়' । অবহটঠঠাঁটে পদ 
রচনায় নরহরি নিপুণ ছিলেন। 

আঙজু কি আনন্দ ভেল প্রথম মিলনে । 

তিলে তিলে কত অভিলাষ উঠে মনে ॥ 

কত ন। মিনতি করি ধরি ধনী পায়। 

হিয়ারে মাঝারে রাখি চাদমুখ চায় ॥ 

অধরে অধর দিতে অবশ হৈল। 

বাই কোলে করি কা অঙ্গ গড়াইল ॥ 

নিকুপ্ত-মন্দিরে কিবা শয়নমাধুরী । 
নরহরি ইহা কি দেখিব আখি ভরি ॥২ 

অষ্টাদশ শতাব্ের প্রথমার্ধে রাধামোহন ঠাকুর বিদ্যমান ছিলেন। ইনি 
নিবাস আচার্যের বুদ্ধপ্রপৌত্র। নিজে একজন পদকর্ত1 ছিলেন কিন্ত 
তাহার রচিত পদে গোবিন্দদাসের দুর্বল অনুকরণ দেখা! যায়। পদগুলির কোন 

বিশেষ বৈশিষ্ট্য নাই। তাহার পদাবলী-সংগ্রহ 'পদাম্বত-সমৃক্র' বিশেষ মূল্যবান, 
তিনি এই গ্রন্থের “মহ|ভাবাহ্ুসারিণী' নামে একটি সংস্কৃত টাক! লিখিয়াছিলেন। 

১ ক্ষণদাগীড় চিন্তামনি বা' সা, ই, ১ম পরার্ধ পৃ ১০২ 
২ বৈঃপঃ পূ ৬০ 
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আভিনব-জলধরকচির স্থদেহ। 

পীতাম্বর-বর তড়িত-খির-বরেহ ॥ 

জয় জয় গোবিন্দ গোকুল-ভাগি। 

ব্রজ-নব-রমণী যাক মন লাগি ॥ 

কত কোটি চাদ জিনিয়া বর মুখ । 

যাকর দরশে মিটয়ে সব ছুখ ॥ 

নিরুপম-বূপ-জলধি অবতার । 

রাধামোহন পু মুরতি শিঙ্গার |”১ 
দীনবন্ধু একজন প্রসিদ্ধ পদকার ছিলেন-_ 

চলল দুতি কুণ্তর জিতি 
মন্থর-গতিগাষিনী | 

খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি 

চঞ্চল মতি চাহনী ॥ 
জঙ্গল তট পশ্থ নিকট 

আসি দেখিল গোপিনী | 

গোপ সঙ্গে হাম রঙ্গে 

গোঠে কয়ল লাজনী ॥ 

না পাঞ্া বিরল আখি ছল ছল 

ভাবিঞা আকুল গোপিকা । 

নাহ রমণ দরশন বিশ 
কৈছে জীয়ব বাধিকা ॥ 

যমুনা কুল চম্পক মূল 
তাহি বসিল নাগরী ৷ 

দীনবন্ধু পড়ল ধন্ধ 
হইল বিপদ পাগলী 1”২ 

জগদানন্দ ( ১৭৮২-৮৩ ) এই সময়কার একজন গ্রসিন্ধ পদকার । 
ধবনি-ঝংকারে ও শব্দচিত্রে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পদরচণায় 

জগদানন্দ গোবিন্দদান কবিরাজকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি শ্রীণ্ডের 

ব্ধুনন্দনের বংশধর । 
১ বৈ.প. পৃ৮৯৭। ২ বা, সা, ই..১ষ খণ্ড, পরার্থ (ড£ সেন) পৃঃ ৩৯৮ 
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মঞ্জু বিকচ কুতুমপুঞ্ত 

মধুপ শবদ গু গু 
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী । 

ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ 

মালতীফুলমালে রঞ্ 

অঞ্চনযূত কঞ্চনয়নী খঞ্জন-গতিহারী ॥ 

কাঞ্চনরুচিক্চির অঙ্গ 

অঙ্গে অন্ধে ভরু অনঙ্গ 
কিস্কিনী করকঙ্ছন মৃদু বন্কত মনুহারী । 

নাচত যুগ ত্র-ভৃজঙ্গ 
কালিদমনদমন রজ 

সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে বঙ্গিল নীল শাড়ী ॥ 

দশন কুন্দকুহ্থম নিন্দু 
ব্দন জিতল শরদ-ইন্দু 

বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেমসিম্ধু প্যারী। 
ললিতাধরে মিলিত হাস 

দেহদীপতি তিমির নাশ 

নিরখি বর” রসিক ভূপ ভূলল গিরিখারী ॥ 
অমরাবতী-যুবতিবুন্দ 

হেরি হেরি পড়ল ধন্দ 
মন্দমন্দ-হসন! নন্দনন্দন-সুখকারী । 

মণিমণিক নখবিরাজ 
কনক নৃগ্পুর মধুর বাজ 

জগদানন্দ খলজজরূহ-চরণক বলিহারি ॥১ 

আমার শপতি লাগে না যাইহ ধেসুর আগে 

পরাণের পরাণ নীলমণি। 

নিকটে বাখিহ ধেস্থ পুরিহ মোহন বেধু 
ঘরে বসি আমি যেন গশুনি॥ 

১ বীগঞানক্দ পদাবলী পৃঃ ২১০২৬ (হা. না. ই. প্রথয খণ্ড পক্ধার্থপৃং ৪০১-৪০২, ডঃ লেন) 
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বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে 
শ্রাদাম হদাম সব পাছে। 

তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হইয় 
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥ 

ক্ষুধা! হৈলে লইয়া! খাইয় পথ পানে চাহি যাইয় 
অতিশয় তৃণাঙ্থুর পথে | 

কারু বোলে বড় ধেনু কিরাইতে না যাইয় কানু 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে। 

থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় 

রবি যেন ন৷ লাগয়ে গায় | 

যাদবেন্দরে সঙ্গে লইয় বাধা পানই হাতে খুইয় 
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়।৮১ 

অষ্টাদশ শতাব্র প্রথম ভাগের উল্লেখযোগ্য পদকর্তা নটবর দাস। ইহার 

পদ-সন্কলন-গ্রস্থ (রসকলি ) রসকলিকা হইতে একটি পদ উদ্ধত করিতেছি, 

পদটি পরে চণ্তীদাসের নামে চলিয়! গিয়াছে। 

“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আসে যায়। 

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 

কদম্ব কাননে চায়॥ 

বাই এমন কেনে বা হইল। 

গুরু হুরজনে ভয় নাহি মনে 
কোথা বা কি দেবা পাইল ॥ 

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
সংবরণ নাহি করে। 

বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
ভূষণ খসিয়া গড়ে ॥ 

রাজার ঝিয়ারী বয়সে কিশোরী 
তাহে কুলবতী বালা। 

১ বৈঃপঃ পৃ ৯৫১ 

১৭ 
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কিবা অভিলাষে বাড়াইলা লালসে 
বুবিতে নারি এ ছল ॥ 

তাহার চরিতে হেন বুবি চিতে 
হাত বাড়াইলা চাদে। 

চণ্তীদাস ভণে করি অন্গমানে 

ঠেকেছে কালিয়া! ফাদে ॥”১ 

তৃতীয় উপস্তরের পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রশেখর- 

শশিশেখর । কেহ কেহ অন্মান করেন যে চন্রশেখর ও শশিশেখর ছুই ভাই 

এবং আধুনিক বর্ধমান জেলার কাদড়া (কিংবা পড়ান) গ্রামনিবাসী 
গোবিন্ানন্দন ঠাকুরের পুত্র । তিনি ব! তাহার! অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ পাদে 
জীবিত ছিলেন। প্নায়িকা-রত্বমালা” নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে তাহাদের গ? 
পাওয়। যায়, অন্তত্র কিছু কিছু পদ মিলিয়াছে । ধীর ও চপল উভয় চালের 

ছন্দে লেখা পদে চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উনবিংশ 

শতাব্দে কীর্তন-গানের যে বীতি প্রচলিত ছিল তাহাতে চন্দ্রশেখরের অনেক- 

খানি কৃতিত্ব ছিল। সে রীতি এখনে পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে । চন্দ্রশেখর- 

শশিশেখরের মান-ঘটিত পদাবলী এখনো কীর্তনের আসরে প্রচলিত আছে। 
প্রথম পদটিতে দীনবন্ধুদাসের পদের অন্গকরণ লক্ষণীয় । প্রথম পদ-_ 

“জিতি কুগ্তর গতি মস্থর 

চলত সে! বরনারী |” 

(নায়িকারত্বমাল! ) (সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত) 

দ্বিতীয় পদ- “অতি শীতল মলয়ানিল 

মন্দ মধুর বহনা 1” (বেঃ পঃ পৃঃ ১০২৮) 

তৃতীয় পদটি কোন প্রাচীন মৈথিল বা ব্রজবুলির পদের আধারে গঠিত-_ 
মাধব দরশনে আনন্দ উপজল 

পিরীতি সারে ডুবি রাই ।” 

১ নটবর় দাসের রলকলিকায় উদ্ধত (বা. সা, ই. ১ম খণ্ড পন্ধার্ধ পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯, ডঃ সেন ) 
বৈ, প. পৃঃ ৪৩ 
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শচীনন্দন বিষ্ভানিধি বর্ধমান জেলার চানক গ্রামের অধিবামী ছিলেন। 
পদকর্তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য-- 

“যাকর পদছ্যুতি দরশনে নিগরব 

কোটি কোটি মনমথ ভেল। 

কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরণি 

ত্রিভ্বন মন হরি নেল ॥ 
অভিনব জলধর- সন্দর-আকুতি 

করতহি প্রেমবিহার। 

ত্রিজগত যুবতীক ভাগিবরসাধন 
মুর্তি সিদ্ধি অবতার ॥ 

সো অব নন্দহি নন্দন নাগর 

তোহে করু আনন্দভোর । 

শ্রীশচীনন্দন ও নবধ্াধুরী 

বরণি না পাওল ওর ॥” 

(ঘ) আধুনিক যুগের ব্রজবুলি 
বাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্মেপ্রয় মিত্র “সংকর্ষণ' ভণিতায় 

অনেকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন। তিনি “সঙ্গীত-রসার্ণব নামে শ্বরচিত 

পদগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহার পিতামহ মহারাজা! পীতান্বর 
মিত্র বাহাদুর রচিত কয়েকটি ব্রজভাষার পদও সন্গিবিষ্ট করেন । 
অকিঞ্চন :- শুন শুন সুবল সাঙ্গাতি। 

কহনে না যায় সখ আজিকার রাতি॥ 

বাইক পপ্রেম-মহিম! নাহি ওর। 

পরশি রহই তঙ্গ হিয়া হিয়৷ জোড়। 
ভাবে বিভোর রাই মঝু পরসঙ্গ। 

অনিমিথ হেরই নয়ন তরঙ্গ | 
রসবতী রাই কতনহু রস জান। 

প্রেমরসে বাক্ধই হামারি পরাণ ॥ 

সে ধনী অধরে অধর যব দেল। 

রাজহৎসী যেন সরোবরে খেল। 
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ভণই অকিঞ্চণ নাগর সুজান । 

ইহ রসলীল! সব তু জান
 ॥ (বৈ: পঃ ১০৩৭) 

কমলাকাস্ত দাস বর্ধমান জেলার সিউর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 
ব্রজবুলিতে ভাল পদ লিখিয়াছেন। একটি 'পদ-সংগ্রহ' প্রকাশ করিয়াছেন । 

নাম 'পদ-রত্বাকর' | 

মধুদ্দন দর্ভ-- 

স্টাম গুণ- ধাম বিনে 
যাম যুগ ভেল। 

কাম শর দাম অব 

ভেল মুঝে শেল ॥ 

ত্রমর-কুল- নাদে অব- 
সাদ মধু প্রাণ। 

কুঞ্জ মন- রও ভয়- 

পুঞ্জ সম ভান ॥ 

কোকিল-কল- ভাষে অব 
ত্রাস ভেল চীত। 

সঙ্গ হখ লাগি মম 

অঙ্গ ভেল ভীত॥ 

গন্ধ সহ গন্ধবহ 
মন্দগতি ভেল। 

ইহ স্থুখদ বিপিন-ক্রম- 
দাম ছুখ দেল॥ 

বিকচ ফুল- বন্দ চিত 
গন্ধ হরি গেল। 

সবল হৃদি কমল অব 

তরল মতি ভেল॥” 

“কেনে এত ফুল তুলিলি, ্বজনি, 

ভবিয়া ডালা? 

মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী 
তারার মাল৷ ?” 
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আবার, “কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার 
মধুর বচন। 

সহসা হইচু কাল।, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন? 

হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লে সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?” 

বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £-_ 

“কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান ? 
ব্রজ কি কিশোর সই, তাহা গেল ভাগই, 

ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ॥ 
মিলি গেই নাগরী, তুলি সেই মাধব, 

রূপ-বিহীন গোপ কুঙারী। 

কো জানে পিয় সই রসময় প্রেমিক, 

হেন বধু রূপ কি ভিখারী |” 
আবার-_ শুনন্থ শ্রবণ পথে মধুর বাজে, 

রাধে বাধে রাধে বাধে বিপিন মাঝে 

যব শুনন্ লাগি সই, সে! মধুর বোলি, 

জীবন না গেলে।? 
ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে 

লুটায়ন কাদি সই শ্ঠাম পদমূলে। 
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি 

মরণ না ভেলো? 

॥ ভানু সিংহ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর )॥ 

“গহন কুসুম কুপ্ত মাঝে 

মুল মধুর বংশি বাজে, 

বিসরি ত্রাস লোকলাজে 
সজনি, আও আও লো। 
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অঙ্গে চাকু নীল বাস, 

হৃদয়ে নেত্রে বিমল হাস, 

কুঞ্ত বনমে আও লো ॥ 
ঢালে কুন্থম স্বরভ ভার 

ঢালে বিহগ স্থুরব সার 

ঢালে ইন্দু অমৃত ধার 

বিমল রজত ভাতি রে। 

মন্দ মন্দ ভূঙ্গ গুঞ্জে, 

অযুত কুহ্ুম কুধে কুঞ্জে, 
ফুটল সজনি পুণ্ডে পুণে, 

বকুল যুথি জাতি রে ॥ 
দেখ সজনি শ্যামরায় 

নয়নে প্রেম উথল যায় 

মধুর বদন অমৃত সদন 

চন্দ্রমায় নিন্দিছে। 

আও আও সজনি-বুন্দ, 
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ, 
শ্বামকো। পদারবিন্দ 

ভা্ুমিংহ বন্দিছে ॥” 

উনবিংশ শতাৰের প্রথম ভাগেও পূর্ববৎ পদাবলী রচনা হইতেছিল। 
গ্রাচ্যবিষ্ভার্ণৰ রাজেন্্রলালের পিতা জন্মেকয় মিজ্র “লক্কর্ষণ ভণিতায় 
অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ রচন! করিয়াছিলেন । ১৮৬০ শ্রী: তিনি "সঙ্গীত-রসার্ণব' 

নামে ত্বরচিত পদগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ইহাতে তাহার 

পিতামহ পিতান্বর মিআ্র রচিত কয়েকটি ব্রজভাষার পদও দিয়াছেন । জন্মেঞ্জয় 

মিত্র প্রাচীনপন্থী পদকর্তাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠতম। ইহার সমসাময়িক রঘুনন্দন 
গোত্বামীও অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ রচন! করিয়াছিলেন । উনবিংশ শতাব্ের 

আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যের বহু দিক্পাল বৈষ্ণব পদাবলীব্র প্রভাবে পদ রচন। 
করিয়াছেন বা 'বৈষব পদ্' রচনা করিয়াছেন । পধাবলীর খাত দিয়াই প্রাচীন 

ও নবীন ধারার সংযোগ হুইয়! বাঙ্গালা! সাহিত্যের অথগ্ডতা ও ধারা-বাহিকতা৷ 
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রক্ষিত এবং তাহা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাগর- 
সঙ্গমে চরিতার্থতা-গ্রাপ্ত। 

॥ সংস্কৃতে রচিত বৈষব পদাবলী ॥ 

জয়দেব হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর আরম্ভ বলা যায়। জয়দেবের ভাষা 
সংস্কৃত, কিন্তু অবহট্ঠের ছন্দের দোল! ও ভাব-সম্পদ যুক্ত হইয়া সে সংস্কৃত 
ভাষা আরও কোমল ও সরস হুইয় উঠিয়াছে। আবার, জয়দেবকে আধুনিক 
ভারতীয় ভাষায় সভা-সাহিত্যের উদ্বোধকও বল! হইয়া থাকে । জয়দেবই 
প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া একটা গোটা কাব্য রচনা করেন। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দে' গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাধারুষফ্ণের লীলা-ম্মরণ লীলা- 
আশ্বাদনের সুচন! দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বকালীয় সংস্কতে রচিত প্রেমকাব্যের 

রীতি ও প্রকাশ-ভর্ি অবলম্বন করিয়া! জয়দেব রাধাকৃষ্কের প্রেমলীল৷ বর্ণন! 

করিয়াছেন। পরবর্তীকালে ধাহারা সংস্কতে পদাবলী রচনা করিয়াছেন 

তাহারা পূর্বতন কবি এবং জয়দেবকে অনুসরণ করিয়াছেন । বাঙ্গালা, ব্রজবুলি 
প্রভৃতি ভাষায় পদাবলী রচিত হইবার পর ধাহার1 সংগ্কতে পদাবলী রচনা 

করেন, তাহাদের রচনায় নব্য ভারতীয় ভাষ৷ বা আধুনিক ভাষার প্রভাবও 
দেখা দিয়াছে । অনেকে আবার আধুনিক ভাষা ও সংস্কৃত উভয় বন্ধেই পদ- 

রচনা করিয়াছেন। তীহাদের সেই সমস্ত রচনায় নান! মিশ্র উপাদান লক্ষ 

করা যায়। মূলতঃ পূর্বতন সংস্কত-প্রাককতে রচিত প্রেম কবিতার ধারাকেই 

বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনুসরণ করিয়াছেন । ব্রজবুলিতে ও বাঙ্গালাতে 

বৈষ্ণব পদাবলী রচনার মত সংস্কৃতে পদ্াবলী-রচন! তেমন ফলপ্রন্থ হয় নাই। 
অতি অল্প কয়েকজন বৈষ্ণব কবি সংস্কতে পদ রচন! করিয়াছেন 

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র গানগুলির ভাষা সংস্কৃত কিন্ত সেগুলির ছন্দ 

অপত্রংশের | অপতভ্রংশ ছন্দের লালিত্য ও অনায়াস-প্রবাহ এগুলিতে দেখি। 
জয়দেবের গানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ধধনি-ঝংকার ও পদলালিত্য । অপত্রংশের 

আর একটি বড় বিশেষত্ব হইল অন্ত্যমিলময় ছন্দ ॥ যেমন, 

“জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআমিঅ 

মুঠি অরিট্ঠি বিণাস করু 

গিরি তোলি ধর 
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জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্রিঅ 

কালিঅকুল সংহার করু 

জসে ভূঅণ ভরু ॥ ( প্রাকৃত-পৈক্গল ২০৭) 

অথবা) 

ঘরে ভচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই 
পই দেকৃখই পড়িবেসী পুচ্ছই ৷ 

সরহ ভণই বড় জাণউ অল্লা 
ণউ সে। ধেঅ ণ ধারণ জগ ॥ (দোহাকোষ 

ইহার সহিত জয়দেবের পদের তুলনা করা যায়। যথা__ 
পততি পতন্ত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছুপযানম্। 

রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্ঠতি তব পম্থানম্ ॥ 

মুখরমধীরং ত্যজ মগ্তীরং রিপুমিব কেলিযু লোলম্। 
চল সথি কুগ্তং সতিমিরপুগ্রং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥ 
উরসি মুরারেকুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে। 

তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি স্থকৃতবিপাকে ॥ 

( গীতগোবিন্দে ৫1১১) 
প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার ছন্দে পাদান্ত বা চরণাস্তিক মিল (7320) 

বলিয়া কিছু নাই। অপভ্রংশ বা অবহট্ঠ কবিতায় এবং তাহা হইতে 

প্রাদেশিক ভাষার কবিতায় চরণান্ত ব1 পাদ্দান্ত মিল দেখ! যায়। জয়দেবের 

গীতগোবিন্দের ভাষায় অন্ত্যমিলময় ছন্দ দেখা যায়ঃ পরবর্তীকালে জয়দেবের 
অন্ছকরণে ধাহারা সংস্বতে বৈষ্ণব পদাবলী লিখিয়াছেন তাহারা জয়দেব ও 
অবহট্ঠ বা প্রাদেশিক ভাষা হইতে অন্ত্যমিলময় ছন্দরীতি গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং জয়দেবের পদলালিত্য অনুসরণ করিয়াছেন । 

জয়দেবের একটি পর্দে আছে, রাধার বিরহে কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া! পড়িয়াছেন। 

সেই কথা সধী রাধার নিকট নিবেদন করিতেছে । 

॥ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ॥ 

(শ্রীরাধার প্রতি সখী ) 
দেশবরাড়ীব্াগ, রূপকতাল 

বহতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায় । 
স্ছুটতি কুহুমনিকরে বিরহিনদয়দলনায় ॥ 
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সখি সীদ্রতি তব বিরহে বনমালী ॥ 

দহতি শিশিরময়ুখে মরণমন্্করোতি। 

পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোইতি ॥ 

ধ্বনতি মধুপসমূহে অবণমপিদধাতি | 
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ 

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম। 

লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ 
ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন । 
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু স্থক্কতেন ॥ 

--“লখি, তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হুইয়! পড়িয়াছেন, (তাহার 
উপর ) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের বেদনা- 

দায়ক কুহুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে । চন্দ্রকিরণে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া 
আছেন, কুক্থমপতনে মদনবানভ্রমে অতিশয় বিহ্বল হইয়া! বিলাপ করিতেছেন । 

তিনি অলিগুঞন শ্বনিয়া হস্তদ্বারা কর্ণদ্ধম় আচ.ছাঁদন করিয়া রহিয়াছেন এবং 

বিরহজনিত মনোবেদনায় এই রাত্রিকালে ক্ষণে ক্ষণে যাতলা ভোগ করিতেছেন। 

মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া তোমার জন্য তিনি বনবাসী হইয়াছেন এবং 

তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছেন। কবি 
জয়দেব ভণিত হরিবিরহবিলসিত সঙ্গীত শ্রবণের পুণ্যফলে রসবৈভবযুক্ত ভক্তদের 

মনে হবি উদ্দিত হউন |, 

কবি জয়দেব বাস্তব নরনারীর বিরহ-বেদনা অবলম্বন করিয়াই রাধারুষেের 

প্রেমলীল! বর্ণনা করিয়াছেন। পদের ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহের অপাথিব 

প্রেমলীলার কথা বলিয়াছেন কিন্ত পদটি পাঠ করিলে মনে হয় যেন “হরিশরণ' 

ও “বিলাসকলা” উভয়ের বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্ট। বান্তব নায়ক-নায়িকার 

মিলনসাধনে সথীদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, এখানেও আমরা তাহাই 
দেখিতেছি। এই সংস্কৃত পদটির ছন্দ কিন্তু অবহট্ঠের। সংস্কতে চরণের 

শেষে মিল দেখা যায় না। তাছাড়া, পদটির লালিত্যও অপভ্রংশের প্রভাব 

স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কত-প্রারৃত প্রকীর্ণ শ্লোকগুলিতে নরনারীর বিরহ- 

বেদনার ষে চিত্র পাই, তাহাই যেন এখানে আরও সরসভাবে প্রকাশ করা 

হইয়াছে । পদটির ধ্বনি-ঝংকার অপরূপ । 
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জয়দেবের অনুকরণে সংস্কতে গীতিকবিতা (বা বৈষব পদাবলী) কিছু 
কিছু লেখ! হইয়াছিল। জয়দেবের রচনার পরই নাম করিতে হয় রূপ 

গোস্বামীর গীতাবলীর' | গীত-গোবিন্দের ও গীতাবলীর মাঝখানে পাইতেছি 
ছুইটি “ফ্রবাগীতি' ৷ প্রথম গানটি ( পদটি ) কৃষের প্রতি দৃতীর উক্তি। 

॥ গাঙ্ধার রাগ ॥ 

কেশব কলমমুখী-মুখক মলমূ্ 

কমলনয়ন, কলয়াতুলমমলমূ । 
কুপ্তগেহে বিজনেইতিবিমলম্ । 

স্বরুচিরহেমলতাবলম্ব্য তরুণতরুং ভগবস্তম্ 

জগদবলম্বনমবলঘ্বিতৃমন্থকলয়তি সা! তু ভবস্তম্ ॥১ 

-+ওহে কমলনয়ন কেশব, কমলমুখী (রাধার ) অতুল অমল অভি বিমল 
মুখকমল কুগ্জগেহে দেখ গিয়া। স্থশোভিত হেমলতা৷ অবলম্বন করিয়া সে 

প্রতীক্ষা করিতেছে, জগদবলম্বন তরুণতরু ভগবান্ তোমাকে আলিঙ্গন করিবার 
জন্য ।' 

উক্ত পদটির লালিত্য, ধ্বনিঝংকার ও চরণাস্তিক মিল জয়দেবের গানগুলির 

মতই । অস্ত্প্রাস-রূপকাদি অলংকারও সার্থকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । এখানে 
জগদবলম্বন ভগবান্ কেশবের প্রতি ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে অর্থাৎ বৈষব 
পদাবলী হইয়াছে । রাধারুষ্ণের এই অপাধিব প্রেমলীলায় সধী-দৃতীর ভূমিকাও 
লক্ষণীয়। লৌকিক নায়ক-নায়িকার মিলনব্যাপারে সথীরা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ 
করে। এখানেও দেখিতেছি রাধার সহিত কৃষের মিলন ঘটাইবার জন্চ 
দৃূতী মধ্যস্থতা করিতেছে। দ্বিতীয় গানটি__কৃষের প্রতি রাধার উক্তি। 

॥ শ্রারাগ ॥ 

রসিকেশ কেশব হে। 

রসসরসীমিব মামুপযোজয় 
রসমিব রসনিবহে ॥ 

“হে রসিকরাজ কেশব, আমাকে রসাবগাহনার্থে রমসরসীর মত অঙ্গীকার 
কর।” 

১ বৃহ্দৃধর্সপুতাণ, মধাখণ্ড চতুর্দশ অধ্যায়। প্রাচ্যবাণী মন্দির প্রবন্ধাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, 
পৃ ২-। 



বৈষব-পদ্াবলীর উত্তব ও বিকাশ হীন্ 

পদটিতে দেখি রমিকশেখর শ্রীরুষ্ণকে শ্রীরাধা নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন: 
করিতেছেন । ন্ম্য়ংদুতিকা' নায়িকা নায়ককে মিলনের জন্য আহ্বান 
জানাইতেছে--মর্ত্যপ্রেমের এই ছবিটির আদর্শ যেন গ্রহণ কব! হইয়াছে। 

প্রচৈতন্যের পূর্বে রচিত পদাবলীতে মর্ভ্যরস ও আধ্যাত্মিক রস হাত ধরাধরি 
করিয়া বিরাজ করিত । পদটির রচনাশৈলী জয়দেবের গানের মত। 

কাশ্ীরের ক্ষেমেন্্র জয়দেবের প্রায় একশ বছরের আগেকার কবি। 

কবি ক্ষেমেন্দ্র জয়দেবের ধরণের একটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ লিখিয়াছিলেন 
সংস্কতে। ইহার রচিত ভণিতাহীন গানটি প্শাবতার-চরিত্রে' (৮1১৭৩) 
আছে। কৃষ্ণ মথুর! চলিয়া গেলে ব্রজগোপীর। এই গান গাহিয়াছিল। 

ললিতবিলানকলাস্খখেলন- 

ললনালোভনশোভনযৌবন- 
মানিতনবমদনে । 

অলিকুল-কোকিলকুবলয়কজ্জল- 

কালকলিন্দস্থতাবিবলজ্জল- 
কালিয়কুলমদনে | 

কেশিকিশোরমহাস্থরমারণ- 

দারুণগোকুলদুরিতবিদারণ- 

গোবর্ধনধরণে | 

কম্ত ন নয়নযুগং রতিসজ্জে 

মজ্জতি মনসিজতরলতরঙ্গে 

বররমণীরমণে ॥ 

-প্ললিতবিলাসকলায় হুখক্রীড়ায় নারীস্রিয় শোভনযৌবনের দ্বারা 
ধিনি মান্ত নব মদন স্বরূপ, অলিকুল কোকিল কুবলয় কজ্জল কালো যমুনার 

জলরাশি এবং কালিয়নাগবংশ যিনি জয় করিয়াছেন, অশ্বদানব কেশী প্রভৃতি 
মহ! অস্থর মারিয়া ষিনি গোকুজের দারুণ বিপদ দূর করিয়া গোবর্ধন ধারণ 

করিয়াছিলেন, রতিসাজে সজ্জিত উত্তাল কামসমুন্র, সেই শ্রেষ্ঠ রমনী- 
আকাহ্খিত কৃষ্ণ কাহার নয়নযুগল মগ্ন না হয়।” 

হোসেন শাহের অধীনে কাজ করিবান্র সময়েই রূপ গোশ্বামী রুষ্লীলা- 
বিষয়ে কয়েকটি সংস্কৃতকাব্য ও কতকগুলি সংস্কৃত গীতিক! রচনা করেন। 

সংস্কতে রচিত গানগুলি ( পদ্দাবলী ) জম্নদেবের গান অনুসরণ করিয়া লেখ ।' 



২৬৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

এগুলি পরে গীতাবলী' নামে সংকলিত। শ্রীচৈতন্যের লহিত দেখা হইবার 
পূর্বেই এগুলি রচিত ও সংকলিত হয়। বড় ভাই সনাতন রূপের গুরু ছিলেন। 
নামটির মধ্যে গ্লেষ আছে-এক অর্থে ভণিতা আর এক অর্থে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ । 

পরবর্তীকালে কোন কোন বৈষ্ণব কবি সংস্কতে বৈষ্ব পদাবলী রচনা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি রূপ গোস্বামীর রচনার চেয়ে নিকুষ্ট । গীতাবলী' 

হইতে দুইটি গান উদ্ধত করিতেছি । প্রথম গানটি বিভাস রাগে গেয়। শ্রীকৃষ্ণ 

চন্ত্রাবলীর কুঞ্ধে রাত্রি কাটাইয়! প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত 

হইয়াছেন । শ্রীকুষ্ণের অঙ্গে রতিচিহৃ দেখিয়া কুপিত শ্রারাধা নিজেকে খগ্ডিতা 
ও অপমানিত। মনে করিয়া শ্রাকৃষ্ণের প্রতি খেদোক্তি বর্ষণ করিতেছেন। 

॥ খণ্ডিতা ॥ 

বিভাম 

হৃদয়ান্তরমধিশয়িতম্। 

রময় জনং নিজ-দয়িতম্॥ 
কিং ফলমপরাধিকয়] । 

সম্প্রতি তব রাধিকয়া ॥ 

মাধব পরিহর পটিমতরক্গমূ। 

বেত্তি ন কা তব রঙ্গম্॥ 

আঘৃনতি তব নয়নমূ। 

যাহি ঘটাং ভজ শয়নম্ ॥ 
অন্ুলেপং রচয়ালম্। 

নশ্ততু নখ-পদ-জালম্। 

ত্বামিহ বিহসতি বালা । 

মুখর-সথীনাং মালা ॥ 

দেব সনাতন বন্দে। 

ন কুরু বিলম্বমলিন্দে ॥ (গীতাবলী ২৯) 

( বৈঃ পঃ পৃ ১৭৯)। 

"তোমার হৃদয়াখিষ্িতা নিজ দয়িতার মনোরঞ্জন কর, এখন আর 

অপরাধিনী রাধার নিকট তোমার কোন্ প্রয়োজন ? মাধব, প্রবঞ্চন।-চাতুর্য 

পরিত্যাগ কর, তোমার বঙ্গ কে না জানে? (রাব্ধি জাগরণে ) ঘুমে ছুটি আখি 



বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৬৯ 

ঢুলু ঢুলুং যাও কিছুক্ষণ শধ্যায় গিয়া ঘুমাও । অন্লেপন মাখিয়া (তোমার 
প্রিয়তমার কৃত) নখক্ষতগুলি ঢাকিয়া ফেল। মুখরা যুবতী যত সহচরীদ্ল 

তোমাকে উপহাস করিতেছে, সহিতে পাবিতেছি না । দেব সনাতন তোমাকে 

প্রণাম । অলিন্দে আর বিলম্ব করিও না। ( হে দেব, ভক্ত সনাতন তোমাকে 

প্রণাম করিতেছে । তুমি আর শ্রীমতীকে মিথ্যা বাক্যে উত্যক্ত করিও না” )। 
সংস্কত-প্রাকৃত সাহিত্যে চিত্রিত বাস্তব প্রেমে খণ্ডিত নায়িকার অবস্থ।র 

অনুকরণে রূপ গোস্বামী শ্রীরাধার 'খণ্ডিতা” অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন । পদটিতে 

'রাধা', “মাধব বন্দে দেব সনাতন, প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও পুরাপুরি 

অধ্যাত্মরসের কবিতা হুইয়৷ উঠে নাই, ভক্তিরন তেমন গা হয় নাই। মর্ত্যরসই 
যেন বেশী ফুটিয়! উঠিয়াছে। অথবা বলিতে পারি উভয়েরই সংমিশ্রন হইয়াছে । 

লৌকিক 'খণ্ডিতা” নায়িকার মতই যেন শ্রীরাধা শ্রকঞ্জকে তিরস্কার করিতেছেন । 

পদটিকে কৃতাপরাধ নায়কের প্রতি খণ্ডিত নায়িকার উক্তি বলিয়! চালাইয়া 

দেওয়া যায়। পদটিতে ছন্দের সাবলীল প্রবাহ ও অন্ত্যান্থপ্রাস লক্ষণীয় । 

দ্বিতীয় গানটি গান্ধার রাগে গেয়। শ্রীকৃষ্ণ বহুদিন হইল মথুরায় চলিয়া! 
গিয়াছেন। সখী-দূতী মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার বিরহ-বেদন! নিবেদন 
করিতেছে । 

॥ গান্ধার ॥ 

কুর্বতি কিল কোকিলকুল 

উজ্জল-কল-নাদং । 

জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি 

জল্পতি সবিষাদং ॥ 

মাধব তব বিয়োগ-তমসি 

নিপততি রাধা। 

বিধুর-মলিন- মৃতিরধিক- 
সমধিরূঢ-বাধা ॥ 

নীল-মলিন- মাল্যমহহ 
বীক্ষ্য পুলক-বীতা ৷ 

গরুড় গরুড় গরুড়েত্যভি- 

রৌতি পরম-ভীতা ॥ 
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লভ্ভিত-মৃগ- নাভিমগ্ডর- 
কর্দমমনূদীনা। 

ধ্যায়তি শিতি- কণ্মপি 
সনাতনমন্থলীনা ॥ ( বৈঃ পঃ পৃ ১৮৬) 

€ পদকল্পতরু, ১৯১৩) 

- “মাধব, তোমার বিরহরূপ দারুণ অন্ধকারে রাধা নিপতিত। হুইয়াছেন। 
তাহার বেদনাকাতর মলিনদেহ অধিকতর বলবতী গীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। 

(কোকিলকুল মধুর কলনাদ করিলে অশনিপতন আশংকায় তিনি বিষাদে 

“জৈমিনি' তজমিনি' উচ্চারণ করিতেছেন। নীলোৎপলের মালা দেখিয়া কৃ. 

সর্প ভাবিয় রোমাঞ্চিত দেহে অত্যন্ত ভয়ে রোদন করিতে করিতে রাধা গকুণ্ড' 

গরুড়' বলিয়া ডাকিতেছেন, মগনাভিমিশ্রিত অগ্ুরু চন্দন দর্শনে কাতর হইয় 

তিনি সনাতন (শ্রীরুষ্ণচিন্তা) লীলায় তন্ময় হুইয়াও (মৃগনাভির শ্যামব্্ণ 
সাদৃষ্ঠে কন্দপর্রমে ) মহাদেবের ধ্যান করিতেছেন |” 

পদটিতে অপাখিব রাধাকুষ্ণ-প্রেমলীলার বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু যে 
কোন প্রার্ত নায়িকার বিরহবেদনার বর্ণনা বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে। এই পদটির রচনা-কৌশল ও ভাব পরবর্তীকালে রচিত চন্দ্রশেখর- 
শশিশেখরের একটি ব্রজবুলি পদকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পদটিতে জয়দেবের 
প্রভাব তে। আছেই তার সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব আছে বলিয়া মনে 

হয়। রূপ গোস্বামীর পূর্বে প্রাদেশিক ভাষাতে বহু বৈষ্ণব পদ রচিত হুইয়াছে। 

ষোড়শ শতাব্দের গোড়ার দিকে রামানন্দ রায় “জগন্নাথবল্পভ' নাটক 
লিখেন। ইহাতে একুশটি গান আছে, সবই সংস্কতে রচিত। নাটকের 

গানগুলি শ্রীচৈতন্য শুনিতে ভালবাফিতেন। রামানন্দ উড়িস্তার রাজ! গজপতি 
প্রতাপরু্রের বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং শ্রীচৈতন্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নাটকে 
'শ্রীচৈতন্যের নাম না খাকিলেও মনে হয় শ্রীচৈতন্তের সহিত প্রথম মিলনের 
-পর নাটকটি লিখিত। “জগন্াথবল্পভ' নাটকের সংস্কৃত গান প্রায় সবই জয়দেবের 

অনুকরণে রচিত। ভণিতায় কবি রাজার নাম করিয়াছেন। একটি গান 

"উদ্ধৃত করিতেছি। 
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| শ্ীরাধার অভিসার ॥ 

| শ্রীরাগ ॥ 

কুহ্থমং দধতী কামম্। 
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ 

নত্তিতুমতনুমবামম্ ॥ 
রাধা মধুর-বিহারা | 

হরিমুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি- 
লঘু-লঘু-তরলিত-হারা ॥ 

মধুর-দৃগস্তলবেন ॥ 

মধুমখনং প্রতি সমূপন্থস্তী 
কুবলক্পদাম-রসেন ॥ 

গজপতি-রুদ্র- নরাধিপমধুনা- 

তন-মদনং মধুরেণ । 

রামানন্দ-রায়- কবি-ভণিতং 

স্থখয়তু রস-বিসরেণ ॥ ( বৈঃ পঃ ১৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ) 

_-“তরঙ্গায়িত ( কৃষ্ণ ) কেশকলাপে ফেনপুঞ্জ সূশ (শুভ্র) পুপ্পরাজি ধারণ 
করিয়! শ্রীরাধ৷ শুভন্চক স্পন্দিত বাম নয়নের ইঙ্গিতে রতি-বিরহিত 
কামদেবকে যেন নর্তনের পখ প্রদর্শন করিতেছেন। মধুর লীলাবিলসিনী 
শ্রীরাধার স্ব পদসঞ্চারে বক্ষের মুক্তা ঈষৎ আন্দোলিত হুইতেছে। তিনি 

শ্রক্ণ সমীপে উপনীতা হইয়! লজ্জা ও আশংকায় কম্পিত রসলীলায়িত কটাক্ষ- 
পরম্পরায় তাহাকে যেন প্রীতির নীলোৎ্পল মাল্য উপহার অর্পণ 
করিতেছেন | , কবি রামানন্দ রায় রচিত এই সঙ্গীত স্থমধুর রসগ্রসারে মদনের 
অধুনাতন অবতার গজপতি প্রতাপক্ুত্রকে সখদান করুক ।” 

পদটতে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা কর! হুইয়াছে। প্রাকৃত নায়িকার 

মতই শ্রীরাধা শ্রীকফের সহিত মিলিত হইবার জন্ত অভিসারোচিত বেশ ধারণ 
করিয়া যাত্রা করিতেছেন। পদটির ধ্বনি-ঝংকার ও পদলালিত্য জয়দেবের 

মত। কবি শরীরের মাধুর্ধ রসেক্সই বর্ণনা করিয়াছেন । 
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জীব গোম্বামী সনাতন ও রূপের ভ্রাতুম্পুত্র ও অন্ুপমের ( বল্পভের ) পুত্র । 
পিতার মৃত্যুর সময় ইনি শিশু ছিলেন। দেশে থাকিয়া লেখাপড়া শেষ 
করেন। পরে নিত্যানন্দের আশীবাদ লইয়। বুন্দাবনে আসেন এবং সনাতন ও 

রূপের নিকট বৈষ্ণব মত শিক্ষা করেন । সনাতন ছিলেন রূপের গুরু আর রূপ 

হইলেন জীবের গুরু । জীব পিতৃব্যদের উপদেশ অনুসারে সংস্কতে বৈষ্ণব 

মতের তত্ব ও দর্শন লিখেন । জীব “গোপাল-চম্পু" নামে একটি বিরাট গ্রস্থ 
রচনা করেন। ইহাতে ছত্রিশটি গান আছে। সেগুলি বড় কবিতার যত 

করিয়া রচিত, গানের জন্য রচিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয় না। সেই জন্তই 
বোধ হয় কোন বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। এখানে একটি 

কবিতা উদ্ধত করিতেছি ।১ 

রাধা-রাকা-শশধর মুরলীকর গোকুলপতিকুলপাল 
জয় জয় কৃষ্ণ হরে 

রাধা-বাধা-মোচন স্থখরোচন বিদলিত-গোকুল-কাল 

জয় জয় কৃষ্ণ হরে ॥ 
রাধা-পরিকর-পুণ্যদ নৈপুণ্যদ গোকুলরুচিবু বিশাল 

জয় জয় কৃষ্ণ হরে। 

রাধা-স্থকৃতবশীরুত মঙ্গলভূত তিলকিত-গোকুল-ভাল 
জয় জয় কৃষ্ণ হরে। 

রাধা-নিজগতিধর্মদ পুরুশর্মদ হতগোকুলরিপুজাল 

জয় জয় কষ হবে। 

রাধা-জীবন-জীবন গোব্রজধন গোকুলসরসি মরাল 
জয় জয় কঙ্চ হরে ॥ 

রাধা-মোদরসাকর সরসিজবর গোকুল-নন্দন-নাল 

জয় জয় কৃষ্ণ হরে। 

রাধা-ভূষণ-ভূষণ গতদুষণ গোকুল-হদ্দল-ভূপাল 

জয় জয় কৃষ্ণ হরে ॥৯ 

“হে রাধারূপ রজনীর পুর্ণচন্্র! হে মুরলীধর ! হে গোকুলপতিপালক ! হে কৃষ্ণ, 
হেহরি] তোমার জয় হউক, জয় হউক । হে রাধার বাধাসমূহের অপসারণে 

১ ডঃ সুকুমার লেনের 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে' উদ্ধত। 
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আনন্দিত। হে বুন্দাবনের অরিষ্টধ্বংসকারিন্। হে কৃষ্ণ হেহরি! তোমার 

জয় হউক । হে রাধার পরিবারদের আনন্দবিধানকারিন্! হে নৈপুণ্যদায়িন্! 
হে গোকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিত্মান্, হে কষ হে হরি! তোমার জয় হউক। 

জয় হউক | হে রাধা-স্থকৃত-বশীভূত! হে মঙ্জলপ্রদায়ক ! হে গোকুলের 
কপালে তিলক ( অলংকারম্বরূপ )! হে কৃষ্ণ! হে হরি, তোমার জয় হউক, 
জয় হউক! হে রাধার আচরণের পুণ্যদায়ক ! হে অনস্তস্থথবিধায়ক ! হে 

গোকুলের শক্রকুলনাশন্! হে কৃষ্ণ! হে হরি, তোমার জয় হউক, তোমার 
জয় হউক। হে রাধার জীবনের জীবন! গোসমূহ ও ব্রজের ধন! ছে 
বন্দাবন-সরোবরের রাজহংস! হে কৃষ্ণ! হে হরি! তোমার জয় হউক, 
তোমার জয় হউক । হে রাধার আনন্দরসের ইন্দীবর 1 গোকুলের আনন্দনাল ! 

হে কৃষ্ণ! হে হরি, তোমার জয় হউক। তোমার ঈজয় হউক। হে রাধার 
ভূষণের ভূষণ! হে দোষলেশশূন্য ! হে গোকুলের হা্য়রাজ, হে কৃষ্ণ, হে হরি, 
তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক ।” পদটিতে জীব গোস্বামীর শুদ্ধ! কৃষ- 
ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। জীব গোম্বামী শ্রীকষেনী বৃন্দাবনের মাধুর্যলীলার 
বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় এশ্বধ্যলীলার বৃথা উল্লেখ করেন নাই। 
গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ধলীলারই উপাসক । 

লোচনান্দদাস বা লোচন দাস “চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন । পদকর্তাদের 

মধ্যে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইনি সংস্কৃতেও একটি পদ বা গান 
লিখিয়াছেন । পদটি রায় রামানন্দের 'জগন্লাথ-বল্পভ" নাটকেব পঞ্চম 'অংকের 

সর্বশেষ গানের সংস্কত ভাবান্বাদ। ছুই একটি আধুনিক ভাষার শবও আছে। 
রায় রামানন্দের নাটকের গান-_ 

পরিণত-শারদ-শশধর-বদন! । 

মিলিতা পানিতলে গুরুমদনা ॥ 

দেবি, কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টম্। 

বহুতর-স্থকুত-ফলিতমনুদিষ্টম্ ॥ 
পিক-বিধু-মধু-মধুপাবলী- | 
রচয়তি মামধুন! সুখভরিতম্ ॥ 

প্রণয়তু রুত্রনূপে হুখমমবতম্। 
বামানন্দ-ভপিত-হরিরমিতম্ ॥ 

১৮ 
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লোচনের সংস্কৃত ভাবানুবাদ-- 

নিরমল-শারদ-শশধর-বদনী । 
বিদলিত-কাঞ্চন-নিন্দিত-বর্ণী ॥ 

পিক-রুত-গঞ্জিত-্থমধুর-বচন! । 

মোহন-কৃত-করি-শত-শত-মদনা ॥ 

দেবি শুন বচনং মম সারম্। 

কিল গুণধাম মিলিতমন্থবারম্। 

চিরদিন-বাঞ্ছিতং যদ্িহ মদিষ্টম্। 
তব কৃপয়াপি ফলিত-মনোহভীষ্টম্ ॥ 
ইদমন্থ কিং মম যাচিতমস্তি 

নিখিল-চরাচরে প্রিয়মপি নাস্তি ॥ 

প্রণয়তু রসিক- হৃদয়-স্থখমমিতম্। 
লোচন-মোহন-মাধব-চরিতম, ॥১ 

তাহার (রাধার )) বদন শারদচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তীহ।র অঙ্গের ব্রণ 

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণকেও লজ্জ! দেয়। তাহার মধুর কণম্বর কোকিলের কলম্বরকেও 
হার মানায়। তিনি শত শত মদনকেও বশীভূত করিয়াছেন । দেবি, আমার 
সার কথা শোন, সর্বগুণধাম ( কৃষ্ণের ) সাক্ষাৎ পাইয়াছি । তোমার কপার 

আমার বহুদিনের বাঞ্ছ। পূর্ণ হইয়াছে । ইহার পর আমার আর কি আকাঙ্া 
থাকিতে পারে? জগতে ইহার চেয়ে প্রিয় আমার আর কিছু নাই । লোচনের 

( পদকর্তার ) মনোমুগ্ধকর মাধবের কর্মসমূহ রসিকজনের আনন্দ বিধান 
করুক |” 

পদটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি হৃদয়ের গভীর একাস্তিক ভক্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই অহেতুকী ভক্তিই বৈষ্ণবদের সারবস্ত । 

ষোড়শ শতাব্ের একেবারে শেষের দিকে প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস 
কবিরাজ 'সঙ্গীতমাধৰ' নামে যে সঙ্গীত-নাটক' বইটি লিখিয়াছিলেন তাহা 

নামমাত্রে পবমিত। তবে এ নাটকের গান বৈষ্ঞব-পদাবলী-সংগ্রহে উদ্ধত 
হইয়াছে । গোবিন্দদাসের আগে বাক্ষাল! দেশে কেহ “সঙ্গীত-নাটক' লিখিয়াছেন 

বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্বদাসের পদটি এই-- 

১ ভঃসুক্কমার সেনের 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে? উদ্ধ:ত। 



বৈষ্ণব-পদাবলীর উত্তৰ ও বিকাশ ২৭৫ 

শ্রীরাগ 

ধ্বজ-বভ্তাঙ্কুশ-পক্ষজ-কলিতম্। 

ব্রজবনিতা-কুচ-কুষ্কম-ললিতম্ ॥ 

বন্দে গিরিবর-ধর-পদ-ক মলম্। 
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলম্ ॥ 

মগ্ুল-মণি-নৃপ্পুর- রমণীয়ম্। 

অচপল-কুল-রম্ণী-কমনীয়মূ্ ॥ 
অতিলোহিতমতিরোহিতভাসম্। 
মধু-মধুপীরুত-গোবিন্দদাসম্ ॥৯ 

“তোমার শ্রীচরণকমল ধ্বজ, বজ্ব, অঙ্কুশ এবং পদ্মা্দি চিহ্হিত এবং 

ব্জবনিতার কুচকুগ্কধমে পরিশোভিত । গিরিধর» সেবানিরতা কমলার 

করকমলাঞ্চিত, তোমার অমল পদ্কমল বন্দনা করি। এ শ্রীচরণদ্য় মঞ্জুল 

নণিমগ্্ীরে সুন্নর, এবং অচপল কুলরম্ণীগণের আকাক্ষিত। গোবিন্দদাসকে এ 
শবিলুপ্ঠকান্তি আরক্ত পদ-কমলের মধুর মধুপ করিয়াছ ।” 

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর এ পদটিকে খণ্ডিত নারিকার পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

এখানে শ্রীকুঞ্ণের প্রতি পদকর্তার হৃদয়ের এঁকাস্তিক ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে । 
গোবিন্দদামের সমসাময়িক লেখক পুরুষোত্রম মিশরের রচিত একটি 

কবাগীতির সন্ধান পাওয়া যায় । 

স্বজন বদ মধুরিপুনম 
দুক্কৃতমপহায় যাহি ছুর্লভহরিধাম। 

পুত্রমিত্রবান্ধবগণমিহু ন কলয় সত্যম্ 

পুরুষোত্তমমিশ্র-গদিতমনুভাবয় নিত্যম্।২ 
-*“হুজন হে, মধুন্ুদনের নাম বল আর দুক্ধার্য ত্যগ করিয়া দুরলভ হরির 

স্থানে চলিয়া যাও। এ জগতে পুত্রমিত্র-কুটুম্ব প্রভৃতির উপরে আস্থা রাখিও 
না। পুরুষোত্বম মিশ্রের এই উক্তি সর্বদা স্মরণ কর ।” 

পদটিতে দেখা যায় সমস্ত ত্যাগ করিয়৷ হবির শরণ লইতে উপদেশ দেওয়া 

হইয়াছে এবং হরিনাম-সংকীর্তনের কথাও বল! হুইয়াছে। শ্রীুষ্ণের নামকীর্তন 
ও শরণাগতি বৈষবদের সারবস্ত । জয়দেবের অনুসরণে পদটি রচিত। 

১ বৈধব পদ্দাবলী-_শ্রীহরেক্ফ মুখোপধ্যায়, পৃঃ ৫৬৬ 
২ নরহরি চক্রবর্তীর 'পল্পীতসার সংগ্রহ” গ্রন্থে (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত ) উদ্ব:ত। 



২৭৬ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

মাধব দাস সংস্কতে কয়েকটি পদ লিখেন। ইনি কীর্তনে খুব পারদ 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্ত তাহার নৃত্য ও কীর্তনে খুব আনন্দিত হুইতেন। 

(কানাড়া ) 

বন্দে শ্রীবুষভাহুম্থতাপদম্। 
কঞ্জনয়নলোচনন্থখসম্পদম্॥ 
কমলান্বিত-সৌভগরেখাঞ্চিতম্। 
ললিতা্দিক-কর-যাবকরঞ্জিতম্ ॥ 

সংসেবক-গিরিধরমতিমণ্ডিতম্ । 

রাসবিলাসনটন-রসপ্ডিতম্ ॥ 
নখরমুকুরপ্রিত-কোটি-হুধাকরমূ। 
মাধবহদয়-চকোরমনোহরম্ ॥৯ 

“বুষভাঙগন্থত। ( শ্রীরাধিকার ) পদবন্দনা করি | যে পদ ( কমলায়ত- 
লোচন) শ্রীরুষ্ণের সুখদায়ক সম্পদ। কমলান্থিত (লক্্মী-্রীযুক্ত ) খর্বয 
দানকারী ৷ সৌভাগ্যরেখায় অস্কিত। ললিতাদি সখীগণের ( সেবাপর ) করের 
যাবকে অনুরুপ্ধিত এরং সেবাপরায়ণ গিরিধ।রীর মতি (অনুরাগে ) মণ্ডিত। 

(যে পদ) রাসবিলাসে নৃত্যরসে পণ্ডিত, নখররূপ দর্পণশোভিত, কোটি চন্দ্রকে 

জয় করিয়াছে । ( যে পদ) মাধবের হৃদয়চকোরের মনোহরণকারী ।” 

ভিতায় মাধব শব্দটি শ্সিষ্, এক অর্থে পদকতা “মাধব দাস» আর এক অর্থে 

শ্রীকঞ্চ । পদটিতে শ্রীরাধার প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদিত হুইয়াছে। কেহ 

কেহ মনে করেন পদটি মাধব আচার্ষের লেখা 

সপ্তদশ শতাব্দের বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ বা “ুরিবল্লভ' বৈষ্ণবপদ-সংগ্রহ গ্রন্থ 
প্ষণদাগীতচিন্তামণি' সংকলন করেন। উহাতে তীহার রচিত কয়েকটি পদও 

সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভিনি “হরিবল্পভ' বা “বল্পভ' ভণিতায় পদরচন। 
করিতেন। তিনি সংস্কতেও কয়েকটি পদ রচনা করেন। তিনি বৈষ্ণব 

শাস্ত্রে পণ্ডিত ও একজন দার্শনিক ছিলেন৷ তাহার রচিত একটি পদ এধানে 

উদ্ধৃত কর়িতেছি। 

১ বৈষ্ণব পদ্যাবলী--( শ্রীহরেকফ মুখ্যোপাধ্যায় ) পৃঃ ২৭২. 



বৈষব-পদ্াবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৭৭ 

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 

ইহ নব-বঞ্গুল-কুঞ্ধে। 
কুরুবক-কুন্মহৃষমনব-গুবে ॥ 

তামভিসারয় ধীরাং। 
ভ্রিজগদতুল-গুণ-গরিম-গভীরাং ॥ 
গুরুমঙ্গীকুরু ভারং 

বিরচয় মদন-মহোদধি-পারং ॥ 
ভবতীং গতিমবলম্বে । 
যছুচিত-মিহ কুরু বিগত-বিলম্বে ॥ 

ইতি গদিতা মধুরিপুন! । | 
ত্বরিত-মগাদিয়-মতিশয়-নিপুণ! ॥ 
রহসি সরস-চাট্র-রাধাং। 

সমবোধয়দঘহর পুরু-বাধাং ॥ 
হৃদি সখি বসসি মুরারে । 
জলয়সি তদপি কিমরুত- বিচারে ॥ 

অধুনা দৃশি চ বসন্তী 
শিশিরিয় তদ্যৃত-রুচিরিব ভাস্তি ॥ 

হবিবল্পভ-গিরমমলাং । 

শ্রবসি রচয় সমনস-মিব মবুলাং ॥১ 

“ত্রিজগতে অতুলনীয়া গুণ-গরিমা-গভীরা শ্রীরাধাকে স্বন্দর কুরুবক কুস্মে 
এবং নূতন গুঞাঁমালায় সাজাইয়া এই নব অশোককুঞ্জে অভিসার করাইয়া 
আন। এই কার্ধভার তুমি গ্রহণ কর, আমাকে মদন মহাসমুত্রের তীরে 
তুলিয়া লও। তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। অতএব অবিলম্বে যথা- 
কর্তব্য কর। মধুরিপুর এই বাক্যে অতিশয় নিপুণ দূতী অতি সত্বর শ্রীরাধার 
নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নির্জনে সরস চাটুবচনে শ্রীকুষ্ণের বিরহ-বেদনা 
বরা করিলেন। বলিলেন, সথি (এ জগতে কেহ নিজগৃহে অগ্নিসংযোগ 
করে না, আর ) তুমি তোমার একমাত্র আবাসস্থল মুরারির হৃদয় অবিচারে দগ্ধ 

করিতেছ। এখন তাহাকে দেখ! দিয়! চন্দ্রের মত অমৃত-বর্ষণে তাহার দগ্ধ 

১ বৈধব পদাবলী--জ্ীহবেকক মুখোপাধ্যায়? পৃঃ ৮১৭ 



২৭৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

স্তদয় শীতল কর। ভক্তগণ হরিবল্লভের এই অমল বচনাবলী সৃরতকুর মৃছু 
কুস্থমের মত কর্ণে ধারণ করুন |” 

রাধাকষ্ণ-প্রেমলীলায় সবীর ভূমিকা ঠিক বাস্তব নর-নারীর প্রেমের মত। 

সখী রাধা ও কৃষ্ণের মিলনকাধ্য সম্পাদন করিতেছে । পদটিতে রাধাকৃষ্ণের 

লীলা-আম্বাদন ও লীলা-ম্মরণ প্রকাশিত হইয়াছে । “হরিবল্পভ' পদটিতে 

জয়দেব বা রূপ গোস্বামীর অনুসরণে অন্ুপ্রাসমুখর ভাষ৷ ব্যবহার কবিয়াছেন। 
পদটির ছন্দ্রপ্রবাহও চমৎকার । 

নরহরিদ|স ব। নরহরি চক্রবতীর অপর নাম “্ঘনশ্তাম দাস । তাহার 

পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তাঁ বৈষ্ণবশ।স্্রে পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবতাঁর শিষ্য ।১ 
নরহরি একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। নরহরি একখানি পদ-সংগ্রহ আরম্ভ করেন, 

নাম-_গীতচন্দ্রোদয় ২ কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ কীত্তি ভক্তিরত্বাকর' 1৩ তিনি 
স্কৃতেও পদ রচনা করেন। “ভক্তিরত্রাকরে তাহার রচিত দুইটি পদ 

আছে। গীতচন্দ্রোদয়েও তাহার কয়েকটি সংস্কৃত পদ আছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে রাধামোহন ঠাকুর বর্তমান ছিলেন। ইনি 

শ্রীনিবাস আচাধ্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র । তাহার পদসংগ্রহ “পদাম্বতসমুত্র'৪ বিশেষ 

মূল্যবান্। তিনি পদগুলির “মহাভাবানুসারিণী” নামে একটি সংস্কৃত টীকা 
লিখেন। তিনি নিজেও একজন পদকর্ত1! ছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীল। ও 

গৌরলীল! বিষয়ে কয়েকটি সংস্কৃত পদ রচনা করেন। এখানে একটি পদ উদ্ধৃত 
করিতেছি । 

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন্দনা 

মল্লার, কন্দর্পতাল 

নিন্দিত-শশধর-নিরুপম-নখরং । 

হৃদগততিমির-বিনাশকশিখরং ॥ 
বন্দে রাধামাধবচরণং । 

ভক্তজনানাং কেবলশরণং। 

পরমানন্দমকমতিশয়-ললিতং | 

ব্রজযুবতীকুলনন্দিত-চরিতং । 

“বৈধব পদ্দাবলী, গ্রন্থে ( শ্রীহরে কফ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ) উদ্ভংত পৃঃ ৮১৫ 
হরিদাস দাস প্রকাশিত (১৯৪৮) 
গৌড়ীয় মঠ সংককরণ (১৯৪০) 
বহরমপুর রাধারমন যন্ত্র হইতে রামনায়ায়ণ বিদ্ারত্ব কর্তৃক প্রকাশিত (১২৮৫) উট 6 49 ৬ 



বৈষব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৭৯ 

অহমতি-পামর-পাপ-বিশিষ্টঃ । 
রাধামোহন-সংজ্ঞক-ুষ্ঃ ।১ 

'শুশধরনিন্দিত্নিরুপম-চরণ-নখর ৷ হৃদয়ের অন্ধকার-বিনাশক উদয়গিরি | 

শ্ীরাধামাধবের শ্রীচরণ বন্দনা! করি। ধাহারা ভক্তজনের একমাত্র শরণ। 
অতিশয় ললিত পরমানন্দদায়ক ব্রজযুবতীগণনন্দিত চরিত্র। পাপবিশিষ্ট 

পামর দুষ্টজন আমি রাধামোহন নাম ধরি । 
পদটিতে রাধাকৃফেের প্রতি পদকর্তার হৃদয়ের একাস্তিক ভক্তি প্রকাশিত 

হইয়াছে । রাধারুঞ্ই ভক্তজনের অনন্তা গতি । ভণিতা অংশে রাধাযোহনের 

প্রকৃত বৈষ্বোচিত দীনত৷ প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জন্যই ইহা সম্ভব 

হইয়াছে । পদটিতে জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট । ছনেব প্রবাহও লক্ষণীয় । 

হরেক দাস একজন প্রসিদ্ধ পদকার । তিনি সংস্কৃতিও পদ রচনা করেন । 

এখানে গৌঁরাঙ্ষ-বিষয়ক একটি পদ উদ্ধত করিতেছি। 

শ্রীগৌরচন্দ্রের সন্ত্যাসের পূর্বাভাষ 
গৌরী 

বন্দে শচীস্ৃতগৌরনিধিং | 

বন্দিতমহেশস্থরেশবিধিং ॥ 

দুষ্টদলনকলিকলুষ-নাশং । 

মন্দ্রমধুর-হরিনামপ্রকাশং ॥ 
কৃতমুগ্ডন-আশ্রমো চিতকেশং । 

দণ্ড-কমণ্ডলু-ধুত-স্থবেশং ॥ 
বিষুপ্রিয়াদেবীসেবিতচরণং | 
দাসহরেকৃষ্তবঞ্চিত-শরণং ॥২ 

“শচীন্ছুত শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা করি ৷ মহাদেব, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাহার বন্দনা 
করেন। তিনি ছুষ্টের দমন করেন এবং কলির পাপ নাশ করিয়া থাকেন। 

তিনি মন্দ্র ও মধুর ম্বরে হরিনাম প্রকাশ করেন । যিনি সন্গ্যাস-আশ্রমের 
জন্য বেশ নৃতন করিয়াছেন এবং দণ্ড ও কমগুলু ধারণে শোভিত। বিষুপ্রিয়! 

১ শ্ীহরেকফ স্থখোপাধ্যায়ের 'বৈফব পদাবলী; গ্রন্থে উদ্ধত পৃঃ ৮৯৭ 
২। বৈষ্বপদাবলী পৃঃ ৯৪৪ 



২৮০ বৈধণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

দেবী ধাহার চরণসেবা করিতেছেন। হরেরুফ্ণদাস ধাহার আশ্রয় হইতে 
বঞ্চিত ।” 

পদকর্ত। হরেক দাস শ্রীচৈতন্তকে ভগবান্ কৃষ্ণের অবতার বলিয়। বর্ণন। 
করিয়াছেন। চৈতন্ত-অবতারের মুখ্য কাজ “ছুষ্টের দমন' ও “হরিনাম-প্রচার' 
বলিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু কষ্দদাস কবিরাজের মতে চৈতন্ত-অবতারের 

মুখ্য উদ্দেস্ট “নিজরস-আন্বাদন' | শ্রীচেতন্তের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে পদটিতে । 

দীনবন্ধু বা দীনবন্ধু দাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। ইনি শ্রাথগ্ডের 
শ্রীরঘুনন্দনের বংশধর । ইনি সংস্কতেও পদ রচনা করিয়াছেন। তাহার 

পদাবলী সংগ্রহ্গ্রস্থ “সংকীর্তনাম্বতে' তাহার একটি সংস্কৃত পদ দেখি। পদটি 
এথানে উদ্ধত করিতেছি। 

শ্রীকষ্ণের যশোদার নিকট নবনীত প্রার্থনা 

পূরবী 
জননি দেহি নবনীতম্ । 

জঠরানল উপ- দহতি কলেবর- 

মন্ুপালয় স্বত-গীতম্ ॥ 

মম নীরস-মুখ- মচিরমপাকুরু 

দধি বিতরয় নিজডিস্তে। 

চলয়তি ম্বু-পব- নেইপি তন্থৎ মম 

ভোজন-সময়-বিলম্বে ॥ 
দশন-বসন-রস- নেন চরম ইহ 

জীবয় নিজপরিবারং । 

স্থতমপি লঘুতর- ময়ি মন্থষে কিল 

ধনমতিগুরু দধিসারম্ ॥ 

অয়ি কঠিনে ময়ি করুণালবমপি 
নহি কুরুষে যদি তোকে । 

সহচর-দীন- বন্ধুরপযশ ইতি 
সদসি বদিত্তাতি লোকে ॥৯ 

৯ বৈ. প. (৯৯১ পৃঃ) 



বৈষব-পদদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৮১ 

_-মা, আমাকে নবনীত দাও। জঠরানল দেহ দগ্ধ করিতেছে । কথা 

রাখ, আমার মুখ শুকাইয়াছে, অচিরে নিজ পুত্রকে দধি দিয়া শুষতা নিবারণ 
কর। খাওয়ার বিলম্ব হইলে মৃদু বাতাসেও আমি টলিয়া পড়ি। আমার 

অধর এবং রসনাও নীরস হইয়াছে । নিজ পরিবারকে বীচাও। পুত্র তোমার 
নিকট নগন্ত হইল, আর নবনীতই হইল বহুমূল্য । ক্ষুধার সময়, অয়ি পাষাণি, 
এই বালককে যদি বিন্দুমাত্র করুণা না কর, দীনবন্ধু লোকের নিকট তোমার 
অপযশ গাহিয়! বেড়াইবে । 

পদটিতে বালক শ্রীরুষ্ণের মাতা যশোদার নিকট নবনীত প্রার্থনার চিত্রটি 
চমৎকার ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। পদকর্তা৷ শ্রীকুষ্টের বাল্যলীল! যেন মানস-নয়নে 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং সেই লীল! আশ্বাদন করিয়া! নিজেকে ধন্য মনে 
করিতেছেন। পদকর্তা সহচরের ভূমিক1 লইয়! কৃষ্ণলীল। আম্বাদন করিতেছেন। 

বাঙ্গালা, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলির ভাবে ও ঢঙে এই সংস্কৃত পদটি রচিত 
হইয়াছে । ছন্দে বাঙ্গাল! ভ্রিপদী ছন্দের রীতি অঙ্চসরণ করা হইয়াছে । 

চণ্ডীদাস প্রভৃতির ত্রিপদী ছন্দে অনেক সময় তৃতীয় পদ হুইতে গানটি আরম্ত 

করা হয়। যেমন, 
রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা । 

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 

না শুনে কাহার কথা ॥ 

ইহার সহিত তুলনা করুন-__ 
জননি দেহি নবনীতম্ । 

জঠরানল উপ- দহতি কলেবর- 

মন্ুপালয় স্থত-গীতম্ ॥ 

জয়দেব-রূপগোস্বামীর প্রভাবও অনস্বীকাধ । দেখিয়! মনে হয় যেন 

বাঙ্গাল! পর্দটিকে সংস্কৃত কর! হইয়াছে । 

অষ্টাদশ শতাবের শেষপাদে চন্দ্রশেখর-শশিশেখর জীবিত ছিলেন। কেহ 

কেহ বলেন তাহার! দুই ভাই। তিনি বা তাহারা প্রনিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। 

নায়িকারত্বমালাক্' ৯ চন্দ্রশেখরের একটি সংস্কৃত পদ পাওয়া যায়। 

১ সতীপচশ্্ রায় সম্পযাদত ও মধুণুগন অধিকারী প্রকাশিত, আলাটী হুগলী হইতে 
(১১২৮ )। 



২৮২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

শ্রীরাধার ভাবোল্লাম 

বরাড়ী 

নন্দন্বত ইতি বিদিত্ব! হস্ত গোকুলং 

মধুপুরাদাগত্য সময়ে । 

স্বকর-জলজেন মৃদুলেন তন্থ-বল্পরী 
স্পর্শমনুকরিষ্যতি কিময়ে ॥ 

সখি হে কিমহমপি মু্ধ-হরিণা | 

পুনরপি বিধাম্তামি রাস-রস-কৌতুকং 
প্রাণনাথেন মধু-রিপুণা ॥ 

হা কদ! তেন সহ কল্পতরু-মগ্ডলে 
পূর্ববদগীত মতিমিষ্টং | 

কিমু করিষ্যামি সখি  মদন-রস-মগ্ডিতং 

চন্দ্রবদনেন পুনরিষ্টং । 
শ্তামতন্থ-মাধুরীং পুনরপি দশা কিমহ- 

মালোকয়ি্যামি সততং | 

চন্দ্রশেখর-ভ ণিত- মিদমমৃত-ক্থমধুরং 

সাধবঃ শুণুত রম-ললিতং । 

(নায়িকারত্রমালা৯ ), বৈ. প. পৃ. ১০২০ 

--“অহো, শ্রীনন্দনন্দন সখীমুখে -আমার ছুঃখের সংবাদ অবগত হইয়া 
( নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট ) সময়েই মধুপুর হইতে গোকুলে শুভাগমন করিবেন। তিনি 

কি আপন কোমল করকমলে আমার বিরহঙ্রিষ্ট দেহলত৷ স্পর্শ করিবেন? 
সখি, আমিও কি হরিদর্শনে মুগ্ধ হইয়! সেই প্রাণনাথ মধু্দনের সঙ্গে রাসরস 
কৌতুক উপভোগ করিব? হায়! কবে আমি তাহার সহিত কল্পতরুকাননে 
পূর্বের মত স্বমিষ্ ঘরে গান করিব? আর কবেই বা সেই চন্দ্রবদন হরির 
সঙ্গে মদনরলমণ্ডিত অভীষ্ট লাভ করিব? আহা, আমি পুনরায় কি সর্বদা 
সেই গ্তামতন্ুমাধূর্ধ দেখিতে পাইব! চন্জ্রশেখর বণিত এই অমৃত-মধুর 

রসললিত পদ সাধুগণ শ্রবণ করুন ।'১ 

১ সভীশচন্্র রায় সম্পাদত ও মধুসৃ্দন অধিকারী। প্রকাশিত, আলাটী হুগলী হইতে 
( ১৯২৮)। 
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শরীক মধুরায় চলিয়া গিয়াছেন। বিরহ-বিধুরা রাধার অবস্থা সথী- 
দূতীর। কুষ্ণকে জানাইল। কুষ্ণ শীঘ্র ব্রজে ফিরিবেন বলিয়৷ জানাইলেন। 

সথীমুখে রাধা সেই কথা শুনিয়া কল্পনা করিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়! আসিলে 
কিকি তিনি করিবেন। এই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুবান্নভূত স্থস্থৃতির 
রোমস্থন করিতেছেন । শ্রীরুষ্ণের আগমন-সংবাদে শ্রীরাধার অন্তরের উল্লাস 
পদটিতে ব্যক্ত হইয়াছে । 

পদটিতে আধুনিক ভাষার প্রভাবও দেখ! যায়। জয়দেবের অনুসরণও 
স্পষ্ট। রাধারুষ্ণের লীলাকীর্তন ও লীলা-শ্রবণ গানটির মুখ্য কথা। 

শচীনন্দন বিদ্যানিধি বর্ধমান জেলার চানকগ্রামের অধিবাসী । তিনি 
'উজ্জ্রল-চন্দ্রিকা” রচনা! করেন । উক্ত গ্রন্থে তাহার রচিত একটি সংস্কৃত গান 

পাওয়া যায়। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একটি পু খিতে প্রত্তাপ নারায়ণের একট. 

স-স্কৃত পদের সাক্ষাৎ মেলে । তিনি ব্রজবুলি ও বাঙ্গালাঁতেও পদ লিখিয়াছেন। 
সংস্কৃত পদটির ভাষা! অশ্তুদ্ধ।৯ | 

শ্রুকুষ্ণের রূপ 

মুকুলিত-বকুল-কুহমমঙ্গল-কেশম্। 
রুচির-চন্দন-চারু-চচিত-বেশম্ ॥ 
অভিনব-জলধর-কুন্তল-জালে। 
শোভিত-পরিমল-মালতী-মালে ॥ 

মণিময়-মকর-কুগুল-শ্রুতি-দেশম্ । 
তড়িদিব নবগীত-বসন-বিকাশম্ ॥ 

প্রতাপ-নারায়ণ-ভণিত-মধুপম্ । 

পরম-পুরুষ-পুরুষোতম-রূপম্ ॥ 

__মুকুলিত বকুল কুস্থমে সঙ্দিত কেশদাম। শোভাময় চন্দনচ্চিত বেশ ।' 

নৃতন জলধরের মত কেশে স্থবাসিত মালতীর মালা শোভা পাইতেছে। 

শ্রবণে মণিময় মকর-কুগুল। নবীনা দামিনীর মত পীত বসনের বৈশিষ্ট্য) 
মধুপ প্রতাপ নারায়ণ ভপিত পরমপুরুষ পুরুযোতমের রূপ ।' 

১ শ্রীহরেকফ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈফব পদাবলী গ্রন্থে উদ্ধত, পৃঃ ১০৮৬ 
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পদকর্তার মতে শ্রীকষ্ই পরমপুরুষ পুরুযোত্রম। তাহার বুন্দাবন-লীলার 
কথাই এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই ভাবেই বিভোর হইয়া! পদকর্তা 
বৃন্দাবনের শ্রীকুষ্ণের বূপমাধূর্য বর্ণনা করিয়াছেন। পদটির ধ্ৰনিঝংকার 
জয়দেবের মত। 

অষ্টাদশ তাবে ব্রজবুলি বা বাঙ্ালা-সংস্কত মিশাইয়া পদরচন! টৈষব 
কবিদের নিকট খুব প্রিয় হইয়া উঠে। চন্ত্রশেখব-শশিশেখর-দীনবন্ধুদাস প্রভৃতি 
পদকর্তা এই মিশ্রভাষায় পদ রচন| করিয়াছেন । যোডশ শতাব্ধে লোচন- 
দাসই প্রথম তাহাব সচনা করেন। উদাহরণ অন্যত্র জ্টব্য | 

সংস্কত ও বাঙ্গাল! মিশাইয়া সংস্বতের ছন্দে পদ-রচনাও দেখা যায়। 
অষ্টাদশ শতাব্ের পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির কোন কোনটিতে এই ধরণের পদ 
দেখা যায়। সংকীর্তনামতে সংস্কত ছন্দে লেখা সংস্কত-বাংলা-মিশ্রভাষার 
ছুইটি পদ পাওয়া যায় ॥ 



এক্াদস্ণ অধ্যান্জ 

বৈধব গদাবলী-মাহিভ্ত ও গুন ভারতীয় গ্রেমকবিভার 
ছুলনামুলক আালোচন। 

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান উপজীব্য বিষয় ব্রজে রাধাকুষ্জণের বিচিত্র মধুর 

প্রেম-লীলা। গৌণভাবে বাধার ও কুষ্ের বাল্য ও শৈশব লীলা ইহার 

অন্ততুক্ত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ যেভাবে রাধারুষের প্রেমলীলা 

চিত্রিত করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় প্রেমকবিত। হইতে 

বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের বৈচিত্র্য, মাধুর্য ও নুম্ত্ব প্রত্তৃতি গ্রহণ করিয়াছেন । 

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রাচীন সংস্কত-প্রাকৃত-প্রকীর্ণ কবিতাগুলির কালগত 

পরিণাম লক্ষ্য করি। ভাবে ভাষায় ও অলংকরণ-স্বীতিতে প্রাচীন প্রেম- 

কবিতার আদর্শ অনুসরণ করা হইয়াছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে। আমরা পূর্ববততী 

ভারতীয় সাহিত্য হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত 

তাহাদের সাদৃশ্ত দেখাইতেছি। বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলিকে রসপর্ধায়ে 

ভাগ করা হুইয়াছে। আবার লৌকিক প্রেমকাব্যের নায়িকাদের মত শ্রারাধার 

প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা-অনুযায়ী অভিসারিকাঁ, থপ্ডিতা প্রভৃতি রাধার 

অবস্থা কল্পিত হইয়াছে । আসলে শ্রীরাধার খণ্ডিতা, অভিসারিকা, ম্বাধীনভর্ভৃকা। 

কলহান্তরিতা, বিপ্রলন্ধা, বাসকসজ্জা প্রভৃতি অবস্থা শ্রীরুষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার 

প্রেমের বিভিন্নরূপে প্রকাশ মাত্র। আমরা শ্রীরাধ! ও শ্রীকুষ্ণের বাল্যলীলা 

হইতে ভাব-সম্মেলন পর্যন্ত কৃষ্ণের ব্রজলীলার আলোচনা করিতেছি। পূর্বেই 

বলিয়াছি বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার পটভূমিতে ক্ষহিয়াছে পূর্বতন ভারতীয় প্রেম 

কবিতা । মহাকবি কালিদাসের পর সংস্কৃত সাহিত্যের গতিপথ অন্য পথ 

অবলম্বন করিল। সংস্কৃত কবির] এখন প্রকীর্ণ শ্লোক-রচনার দিকে ঝু কিয়া 

পড়িলেন। “অমরুশতক'কে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রেম কবিতার সংগ্রহ বলা যাইতে 

পারে। এই গ্রন্থটি প্রাচীনতারও দাবী রাখে। অবশ্ত ইহার পূর্বে আমর! 

প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহ হালের "গাহাসত্ুসঈ' (গাথাসপ্তশতী ) পাইতেছি। 

এই প্রারকুত কবিতার সংগ্রহে নরনারীর প্রেমের বিভিন্ন পরধায়ের সঙ্গম অথচ 

মনোহারী বর্পনা পাইতেছি। সংস্কৃত-প্রকীর্ণকবিতা সংগ্রহের মধ্যে 

“কবীন্্-বচন-সমূদ়্ (হুভািতরত্বকোশ ) বিশেষ মূল্যবান্। তাহার পর 
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পাই শ্রীধরদাসের “পদুক্তিকর্ণামৃত' । এই সকল সংগ্রহ পুস্তকে নানা বিষয়ের 
অবতারণ! কর! হইয়াছে । নানা দেব-দেবীর বন্দনার মধ্যে রাধা-কষ শিব- 
পার্বতী, বিষুকলক্ী সম্বদ্ধে প্রেম-কবিতা লক্ষ্য করা যায়। সেই সময 
জানপদী ভাষাতেও ক্ষু্র ক্ষুত্র কবিতা রচনা করা হইত। 'প্রাকৃত-পৈষ্গল' 
নামে ছন্দোগ্রস্থের উদাহরণগুলির প্রায় সবই জানপদী ভাষা ব! অর্বাচীন অপত্রংশ 
বা অবহট্ঠে রচিত। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কথাও ইহাতে দেখ! যায়। এই 
সম্বন্ধে পূর্বেই আমর! আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামীর 
সংগ্রহ-পুস্তক পগ্ভাবলীরগ নাম করিতে হয়। এই গ্রন্থে রাধাকুষের 

প্রেমলীলাকে বিভিন্ন রস-পর্ধযায়ে ভাগ করা হইয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণ রাধা- 

কৃষ্ণের প্রেমলীলা-বর্ণনায় এই সমস্ত কবির নিকট বহুলভাবে খণী। প্ররুত 

পক্ষে জয়দেব হইতেই বৈষ্ণব পদবলীর স্থচনা। জয়দেবের গীতগোবিন 

বলিতে গেলে বাঙ্গালা, গুজরাটা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সভা- 
সাহিত্যের উদ্বোধক । জয়দেবের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গানে ও চর্যাপদাবলীর 

সিদ্ধাচাধ্যদের গানগুলিতে যে পদ-রচনা-রীতি অর্থাৎ পদাবলী-রচনার ধার' 
প্রবর্তিত হইল তাহাই পরবর্তীকালে পুরানো বাঙ্গাল সাহিত্যে বৈষ্ণব 

মহাজন কবিদের হাতে পরিপুষ্টি লাভ করিল। আধুনিক যুগেও বাঙ্গাল 

সাহিত্যে এই গীতি-কবিতার ধারা খাত বদলাইয়া বহিয় চলিয়াছে। এই 

দেখিয়! বল! চলে যে বাঙ্গাল! সাহিত্যের উৎপত্তি গানের মধ্যে । 

বাল্য-লীল! ও বাৎসল্যরস (শিশুরস ) 

পূর্বতন ভারতীয় কবিগণ নরনারীর প্রেমের বর্ণনা করিতে গিয় 
বয়ঃসস্ধি বা যৌবনাগম হইতেই শুরু করিয়াছেন। কোন কোন কবি নায়ক- 

নায়িকার বাল্য-জীবনও বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কত ও প্রাকৃত কাব্যে 

বাৎসল্যরসের স্থান তর্কের খাতিরে যদিও বা থাকে তা অত্যন্ত গৌণ। বৈষ্ণব 

পদাবলীতে বাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলাই মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়, কোন কোন বৈষ্ণব 
কবি রাধা ও কৃষ্ণের বালা-লীলাও দেখাইয়াছেন। গৌর-পদাবলীতেও ভক্ত- 
কবি কৃষ্ণের বাল্য-লীলার অনুরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন । 

মহাকবি কালিদাম তাহার 'কুমার-সম্ভবে' পার্বতীর শৈশব-চেষ্টাদি 
বর্ণনা করিয়াছেন । 



বৈষব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতী ২৮৭. 

“দিনে দিনে সা পরিবর্ধমান! লধ্বোদয়! চান্দ্রমসীব লেখা । 

পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষাঞ্জ্যোৎল্মাস্তরানিব কলান্তরাণি ॥৮ 
( কুমার--১1২৫) 

-শশিকল। যেমন উদয়ের পর দিন দিন ক্রমশঃ অধিকতর জ্যোৎঘ্গাপূর্ণ 
নব নব কলার সংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সমধিক সুন্দর হয়, সেইরূপ তাহার 
( উমার ) দেহ দিন দিন বধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অধিকতর লাবণ্যে বিকশিত 

হইল ৷ 
তুলনীয় :--এ তোর বালিকা চান্দের কলিকা 

দেখিরা জুড়ায় আখি 

হেন মনে লয়ে সন্ঘই হৃদয়ে 
পসর। করিয়। রাখি ॥” 

(আনদাস, বৈঃ পঃ পৃ ৩৭৪) 

বড়ু চণ্ডীদাস--দিনে দিনে বাঢে তন্গলীলা 

পুরিল যে চন্দ্রকলা। (রাধার ) 
--(শ্রিকষ্ণকীর্তন ) 

“মন্মাকিনী-সৈকত-বেদিকাভিঃ সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিম-পুত্রকৈশ্চ। 
রেমে মুহুর্মধ্যগতা৷ সণীনাং ক্রীড়ারসং নিধিশতীব বাল্যে ॥” 

(কুমার ১২৯ ) 

--সে (উমা) সধীদের সহিত বাল্যবয়সে মন্দাকিনী সৈকত-বেদিকায় 

কন্দুক ও পুতুল লইয়া ক্রীড়াস্থথ অনুভব করিতেছিল | 
“মহীভূত £ পুত্রবতোইপি দৃষ্টিন্তন্মিক্পপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্। 

অনস্তপুষ্পশ্ত মধোহি চুতে দ্বিরেকমালা সবিশেষসঙ্গ। ॥” 
(কুমার ১1২৭ ) 

__পপুত্রবান রাজার (হিমালয়ের) সেই অপত্যে (উমাতে) যেন তৃপ্তি 
লাভ করিল না, যেমন বসন্তকালে বহু পুষ্প থাকিলেও ভ্রমরগণ আত্রমুকুলেই 
বেশী আসক্ত হয়।” ইহার সহিত জ্ঞানদাসের পদটির তুলনা করা যায়। 

“প্রাণনন্দিনী রাধাবিনোিনী 
কোথা গিয়াছিলা তুমি । 

এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে 

খুজিয় ব্যাকুল আমি |” 
(জ্ঞানদাস, বৈ: পঃ পৃ ৩৭৪) 



২৮৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

কালিদালের “রঘুবংশে' রঘুর বাল্জীবন অতি চমৎকাররূপে বর্ণনা কর 
হইয়াছে। 

“্যদাহ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়ামবল্থ্য চাক্গুলীম্। 
অতুচ্চ নত্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুমুর্দং তেন ততান সোহর্ভকঃ ॥” 

(রঘুবংশ ওয় সর্গ) 

_-ধাত্রীর সাহায্যে গুথম মাতাকে ডাকা; তাহার অঙ্গুলী ধরিয়া প্রথম 
চলা এবং ধাত্রী রঘুকে প্রণাম করা শিক্ষার পর, তাহার নম্রতা প্রভৃতি 
কার্যকলাপে পিতার ( দিলীপের ) প্রচুর আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিল ।' 

একটিমাত্র গ্লোকেই কবি শিশুর পরিপূর্ণ আলেখ্য আকিয়! দিয়াছেন। 
পালি সাহিত্যের ঘটপণ্ডিত জাতকের গাথাগুলিতে ক্লষেের শৈশব-লীলার 
কথা আছে। এখানে বলরামের নাম ঘটপগ্ডিত এবং তিনি রুষের কনিষ্ঠ। 

ছুই ভাইকেই “কেশব বল! হইয়াছে । কৃষ্ণের খরগোস মরিয়াছিল, কৃষ। 
তাহার শোকে মৃহ্মান হইলে ঘটপণ্ডিত তাহাকে সাত্বন৷ দিয়া ভূলাইয়াছিল। 

বিক্রমোর্ধশীয়' নাটকে কালিদাস রাজা পুবরবার পুত্রন্েহ প্রকাশ 

করিয়াছেন । 

“বাম্পায়তে নিপতিতা মম দৃিরশ্মিন্ 
বাৎসল্যবন্ধি হাদয়ং মনসঃ প্রসাদ £। 

সংজাত-বেপথুভিরিজি ঝত-ধৈরধ-বৃত্তির্ 

ইচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরদ্ধ,মগৈ: | 
--আমার চোখ ইহার উপর পড়িয়া জলে ভরিয়া উঠিতেছে। হাদয 

যেন বাৎসল্যে বাধা পড়িতেছে। মনে প্রসন্নতা জন্মিতেছে। কাপনি 

জাগিতেছে, আমার ধৈধ লুপ্ত হইতেছে, ইচ্ছ। হইতেছে উহাকে অঙ্গে 
জড়াইয়া ধরিতে 1, 

শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় মহষি কন্বের দ্সেহ-ব্যাকুলতা প্রকাশ 

পাইয়াছে। 
যাশ্যত্যস্ত শকুস্তলেতি ভ্বদয়ং স্পষ্টং সমৃৎ্কণ্ঠযা 
অন্তর্বাশ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দশশনম্ । 

বৈক্লব্যমহো! তাবদীদৃশমহো। ল্লেহাদরপ্যৌোকস: 
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কখং ছু তনয়াবিশ্লেষছুঃখৈর্নবৈঃ ॥” 

(শাকুন্তলে ৪্ঘ-অংকে ) 
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_“শকুন্তল! আজ যাইবে ইহা মনে করিতেই হ্বদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, 

চাপা কাদনের ঠেলায় কথা বাধিয়! যায়, চিন্তায় চোখে দেখিতেছি না। স্সেছের 

বশে যদি অরণ্যবাসী আমারই এমন অবসন্নতা হয়, তাহা হইলে না জানি 
গৃহীরা আসন্ন কন্যাবিচ্ছেদছুঃখে কতখানি না পীড়িত হয়।” 

ভব্ভূতি অতি অল্প কথায় বাৎসল্যরসের ব্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ॥ 

“অন্তঃকরণতত্বস্ দম্পত্যোঃ ল্সেহসংশয়াৎ। 

আনন্দ গ্রস্থিরেকোইয়মপত্যমিতি কথ্যতে ॥* 

( উত্তররামচরিতের তৃতীয়াংকে ) 

_-ম্পতীর (নরনারীর ) ন্নেহসংযোগ হেতু অন্তঃকরণতত্বের একমাত্র 
আনন্দগ্রন্থি হইতেছে অপত্য 1 

'সছুক্তিকর্ণাম্বতে' কৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি ফবিত৷ পাওয়া যায়। 

এইগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আভাস পাওয়া যায়। 

“কৃষেনাগ্য গতেন রম্তমনসা মৃদ্ভক্ষিতা স্বেচ্ছয়। 
সত্যং কৃষ্ণ ক এবমাহ মুসলী মিথ্যান্ব পশ্ঠাননম্। 

ব্যাদেহীতি বিদারিতে শিশুমুখে দৃষ্ী! সমস্ত জগ- 
ন্নাতা যশ্ত জগাম বিন্ময়পদং পারা স ঝঃ কেশব; ॥ 

( কম্যচিত, সছুক্তিকণ্ণামৃতমূ ১৫১১) 

__-কুষ্চ আজ খেল। করিতে যাইয়া! ইচ্ছা! করিয়াই মাটি খাইয়াছে', “কৃষ্ণ, 

ইহা কি সত্য” “কে বলিল" “মুসলী” (হলধর ), মা, মিথ্যা কথা, আমার মুখ 
দেখ “মুখ ব্যাদান কর?। শিশুর ( কৃষ্ণের ) মুখ বিদারিত হুইলে ধাহার মাতা 

( তাহার মুখে ) সমস্ত জগতকে দেখিয়া বিম্বয়ান্বিত হইয়াছিলেন ; সেই কেশব 
তোমাদের রক্ষ। করুন । 

উদ্ধবদাসের একটি পদে এই ভাবটি দেখি । 

“বাল গোপাল রঙে সমবয় পথ সঙ্গে 

হামাগুড়ি আঙিনায় খেলায় । 

তেজিয়া৷ মাখন সরে তুলিয়। কমলকরে 
মৃত্তিকা মনের সুখে খায় ॥ 

বলরাম তা দেখিয়া যশোদা নিকটে যায়্যা 
কহিল। ভাইয়ের এই কথা । 

১৪ 



৭২৯৩ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

শুনি তবে যশোমতী আইলা তুরিত গতি 
গোপাল খাইছে মাটি যথা ॥ 

মায় দেখি মাটি ফেলে নাখাই না খাই বোলে 
আধ আধ বদন ঢুলায়। 

মুখ নিরখয়ে রাণী ধরিয়! যুগল পাণি 
মন-ছুথে করে হায় হায় ॥ 

এ খির নবনী সর কিব। নাহি মোর ঘর 

মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে | 

পিতা যাঁর ব্রজরাজ তার কি এমন কাজ 

শুনিলে হইবে মনে ছুখে ॥ 

এতেক বলিয়া রাণী কোলে করি নীলমণি 

ছল ছল ভেল ছু নয়ান। 

এ উদ্ধব দাস গীতে যশো!মতী হরিতে 

অনিমিখে নেহারে বয়ান ॥ 

(বৈষ্ণব পদাবলী ৪৯৯ পৃঃ, পদকল্পতরু, ১১৪৩ 

॥ তথারাগ ॥ 

বদন মেলিয়! গোপাল রাণী পানে চায়। 

মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায় ॥ 

এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন । 
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥ 

অনন্ত ব্রন্মাও গোলোক আদি যত ধাম । 

মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ ॥ 

শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্ততি করে। 

নন্দ ষশোমতী আর মুখের ভিতরে ॥ 
দেখি নন্দ ত্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে । 
্বপ্নপ্রা় কি দেখিলু হেন মনে করে ॥ 
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না! মানে। 
আপন তনয় কক প্রাণ মাত্র জানে ॥ 
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ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চধ্য বিধান। 
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে করে দান ॥ 

এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজেশ্বরীর প্রেম । 

কিছু না মিলায় ষেন জান্বুনদ হেম। 

( বৈ. প. ৫০০ পৃঃ, পদকল্পতরু, ১১৪৪) 

মস্থানমূজব মথিতুং দধি ন ক্ষমত্তব 
বালোইসি বংস বিরমেতি যশোদয়োক্তঃ | 

ক্ষীরাধ্বি-মস্থন-বিধিস্বতি-জাত-হাসে। 
বাঞ্থছাস্পদং দিশতু বো বাস্ুদেব-সুম্থ £॥ 

( কন্চিৎ, সদুক্তিকঃ ১1৫২৫) 

_মিস্থন ত্যাগ কর, তুমি দধিমস্থন করিতে সমর্থ নও, এখন তুমি বালক, 
বৎস, তুমি থাম,_-যশোদ। এই বলিলে ধিনি সমূদ্রমস্থন-বিধি-স্মরণজনিত হাস্য 
করিয়াছিলেন সেই বন্নদেবপুত্র (কৃষ্ণ) তোমাদের: অভিলধিত বস্ত প্রদান 
করুন ।” | 

রূপ গোস্বামীর সংগৃহীত 'পদ্যাবলী'তে শ্রক্ুষ্ণের বাল্যলীলা এবং 
গোচারণার্দি শৈশবলীল! সম্বন্ধীর কয়েকটি কবিতা! দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে 
কয়েকটি পূর্বতনসংগ্রহ-পুস্তক “সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতিতেও দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব 
পদকর্তার| রূপ গোস্বামীর প্রদদশিত পথে বাক্ষালা ও ব্রজবুলি পদ রচনা 
করিয়াছেন। দুইটি শ্লোক এখানে উদাহরণস্বরূপ দিতেছি । 

“ইদানীমঙ্জমক্ষালি রচিতং চাহুলেপনম্। 
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলি-ধৃসরিতং বপুঃ ॥৮ 

(সার্বভৌমভট্রাচাধ্যানাম্, পদ্ভাবলী ১৩৩) 

--এইমাত্র তোমার অঙ্গ ধৌত করিয়! দিয়া গ্রসাধন করিয়! দিলাম 
আবার এখনই হে কষ্ণ, তোমার শরীর ধূলিধৃুসরিত করিয়া ফেলিলে ?' 

“দধিমন্থননিনাদৈ্ত্ক্ত নিজ্ঞঃ প্রভাতে 
নিভৃতপদমগারং বল্পবীনাং প্রবিষ্ঃ | 
মুখকমলসমীরৈরাণ্ড নির্বাপ্য দীপান্ 
কবলিত-নবনীতঃ পাতু মাং বালকুষ্ণঃ ॥' 

( কশ্তচিৎ-_পন্ভাবলী-_-১৪২ 
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--প্রভাতে দধিমস্থনের শবে নিজ্রা হইতে উঠিয়া চুপি চুপি গোীদ্রে 

গৃহে প্রবেশ করিয়। এবং মুখের বাতাসের দ্বারা শীগ্র দীপ নির্বাপিত করিয়: 
যিনি নবনীত গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই শিশুকুষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন ” 

ইহার সহিত তুলনা করুন__ 
“রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী | 
দধির মন্থন করে তুলিতে নবনী ॥ 

নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে । 

নিদ্রাভঙ্গ হইল বৈষে পালস্ক উপরে ॥* 
(বলরাম দাস, বৈঃ পঃ ৭২৫ পৃঃ) 

গৌড়ীয় বৈষুব পদাবলীর বৎসল্যরস অলৌকিক জগতের সামগ্রী । মাতা 
যশোদ! বা পিতা নন্দ ভগবান্ কৃষ্ণকে পুত্রভাবে দেখিতেন । সময় সময় লালন- 
তর্জন-তাড়ণ করিতেন । যোগমায়ার প্রভাবে শ্রকুষ্ণ নিজের স্বরূপ আচ্ছাদন 

করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রাকষ্ণকে পুত্রভাবে দেখা সম্ভব হইয়াছিল । যশোদ। 

প্রভৃতি বাৎসল্য ভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করিতেন। পুরাণে তাহার আভাস 
পাওয়া যায়। বুন্দাবনের যশোদ। নন্দ প্রভৃতির ভাব অন্থসরণ করিয়া মানবীয় 
সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে ন্মেহভক্তি দ্বারা ভজন! করিতে হইবে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজন কবিগণ বাৎসল্য-রসের বহু পদ রচন। করিয়াছেন। 

সেই সমস্ত পদে ভক্ত-কবির আশা-আকাংক্ষা যেন মূর্ত হইয়াছে । বাৎসল্য রসের 
শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলরাম দাস। যাদবেন্দ্র, উদ্ধবদাস, মাধবদাস প্রভৃতি পদকর্তৃগণও 
বাল্যলীলার পদ রচনা করিয়াছেন । চৈতন্োত্তর যুগের পদকর্তৃগণও বাল্য- 
লীলার পদ রচন! করিয়াছেন। চতন্তোত্তর যুগের পদকর্তৃগণ মধুর রসকেই 

শ্রেষ্ট স্থান দিয়াছেন। তাই মধুর রসের তুলনায় বৎসল্য রসের পদ অতি 
অল্পই দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলায় সথখ্যরস চমৎকারভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। বুন্দাবনের শ্রাদাম স্থদাম প্রভৃতি শ্রীকষেের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার 
করিতেন। তীহারা ভগবান্ শ্রীরুঞ্ণকে সখাভাবে ভজনা করিতেন । বৈষ্ণব 
ওক্তকবিগণও হৃদয়ের প্রীতি অর্পন করিয়া সখার অনুগ হইয়া শ্রীরুষ্ণের ভজন। 

করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার অপূর্ব প্রকাশ দেখা যায়। 
প্রাকূচৈতগ্ক যুগের কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদরচনা' 
করেন নাই। পালা-কীর্তন “গোষ্টলীলায়' সধ্য ও বাৎসল্য উভয় রসেরই পদ 
গাওয়া হুয়। শ্রীকফের বাল্যলীলার চিত্রও পাওয়া যায়। গোষ্ঠলীলার 
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'গৌরচক্দ্রিকা' হিসাবে গৌর-লীলার কয়েকটি পদ গাওয়া হয। বাল্যলীলার 
এই পদগুলিতে মাতা যশোদর বা শচী দেবীর মাতৃহ্নয়ের নেহ-ব্যাকুলতা 
সন্দরভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় “ষোড়শ 
শতাব্দীর পদাবলী” গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন__-শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠলীলায় 
যশোদার বাৎসল্য ও শ্রাদাম, স্দাম প্রভৃতির সখ্য স্ুন্বররূপে ফুটিয়াছে। 

প্রাকচৈতন্যযুগের কোন বাঙ্গালী কবির সথা ও বাৎসল্য রসের কোন রচন৷ 
পাওয়া যায় নী” বৈষ্ণব কবিগণ অলৌকিক বাংসল্যরসের বর্ণনা করিতে 
গিয়া অপূর্ব কাব্যরসের স্থষ্টি করিয়াছেন। এইখানেই পদবলীর সর্বমানবীয় 
আবেদন । 

(বাংসল্য-রস) 
শ্রাষশোদার উক্তি-_ 

শ্রীদাম স্দাম দাম শুন ওরে বলরাম 

মিনতি করিয়ে তে! সভারে। 

বন কত অতিদৃর নব তৃণ কুশাস্কুর 

গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে ॥ 

সখাগণ আগে পাছে গোপালে করিয়া মাঝে 

ধীরে ধীরে করিহ গমন । 

নব তৃণাঙ্কর আগে রাঙ্গ। পায় যদি লাগে 

প্রবোধ ন৷ মানে মায়ের মন ॥ 

নিকটে গোধন রেখে। মা বলে শিক্গাতে ডোকো 

ঘরে থাকি যেন রব শুনি 
বিহি কৈলা! গোপ জাতি গোধনপ/লন-বৃত্তি 

তেঞ্ি বনে পাঠাই বাছনি ॥ 

বলরামদাসের বানী শুন ওগো নন্দরাণী 

মনে কিছু না! ভাবিহ ভয়। 
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমি যোগাইয়া 

তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥ (বলরাম দাস) 
( বৈঃ পঃ__৭২৬ পৃঃ) 

পর একটি পদে দেখি-_ 
আমার শপতি লাগে না যাইহ ধেনুর আগে 

পরাণের পরাণ নীলমণি। 
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নিকটে রাখিহ ধেন্ু পূরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥ 

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে 
শ্রাদাম স্থদাম সব পাছে। 

তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হুইয় 
মাঠে বড় রিপু ভয আছে ॥ 

ক্ষুধা হৈলে লইযা খাইয় পথ পানে চাহি যাইয় 
অতিশয় তৃণাঙ্কর পথে। 

কারু বোলে বড় ধেন্তু ফিরাইতে না যাইয় কাস 

হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥ 
থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় 

রবি যেন না! লাগয়ে গায় । 

যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয বাখা পানই হাতে থুইয় 

বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায ॥ (যাদবেন্দ্র) 
(বৈ: পদাবলী--৯৫১ পৃঃ) 

আবার, বিপিন গমন দেখি হৈয। সকরুণ আখি 
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী ৷ 

গোপালেবে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া 

রক্ষামন্ত্র পডয়ে আপনি ॥” (মাধব দাস ) 
( বৈঃ পদাবলী-_-২৭২ পৃঃ) 

সধ্য-রস 

“তোর এঠো বড় মিঠে ল[গে কানাই রে। 
খাইতে বড় সুখ পাই তেঞ্ি তোর এঠো খাই 
খেত্যে খেত্যে বেতে (মুখ ) হৈতে 

দিতে হৈল ভাই রে ॥ 
ও রাঙ্গা অধর মাঝে না জানি কি মধু আছে 
আমর] তোর চান্দমুখের বালাই যাই রে। 

এই উপহার নেও খাইয়। আমাদিগে দেও 
এ দাস উদ্ধবে মোরা কিছু দিতে চাই রে ॥” 

-বৈঃ পঃ পৃঃ ৫০২ 

উদ্ধব দাস-_. 
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বলরাম দাস-” 

“আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়। 
শ্রীদামে করিয়া কান্ধে বসন আটিয়। বাস্ধে 

বংশীবটের তলে লইয়৷ ষায় ॥ 

সবল বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া 
অমজলধারা বহে অঙ্গে । 

এখন খেলিব যবে হইৰ বলাইর দিগে 
আর না খেলিব কানুর সঙ্গে ॥ 

কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে ততু 
হারিলে জিতয়ে বলরাম । 

খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর ক্ষান্ধে 

নহে কাদ্ধে নিব ঘনশ্তাম ॥ 

মত্ত বলাইচান্দে কে করিতে পার কান্ধে 

খেলিতে যাইতে লাগে ভয়। 

গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে 

বলরাম দাস দেখি কয় ॥” _-বৈঃ পঃ পৃঃ ৭২৮ 
বৈষব সাহিত্যের রসবেত| ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় তাহার 

“ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায়» শিশু কৃষ্ণের প্রতি যশোদার 
বাৎসল্য সম্পককয় পদ প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

বাংলার পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরি লইয়া অনেক পদ রচিত 
হইয়াছে। অষ্টম শতাব্ের প্রাচীন তামিল সাহিত্যে শিশু কৃষ্ণের প্রতি 
যশোদার বাৎসল্য লইয়া পেরিয়া আড়বার 789 41%19£ যে কয়েকটি হুন্দর 

পদ রচন। করিয়াছিলেন তাহার ভাবানুবাদ দিতেছি। 
১। ওগো বড় চাদ, তোমার কপালে যদি চোখ থাকে তো! দেখ আমার 

ছেলে গোবিন্দের খেলা, সে ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাই তার কপালের 

টিকলি ছুল্ছে, আ'র কোমরের ঘুণিঠ বাজছে। 
২। আমার সোনামণি তার ছোট হাত দুখানি বাড়িয়ে তোমায় 

ডাক্ছে। ওগো! বড় টাদ, যদি তুমি আমার কালো মাণিকের সঙ্গে খেলতে 
চাও তবে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না, চলে এসো । 

১ ও বিমানাবহাযী বন্ুমদার, *যোড়শ শতাব্দীর পদাষলী'র ভ্মিকাতে উদ্ধত (পৃঃ ১৫১) 



২৯৬ বৈষ্কব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

৩। যে তার হাতে গদা, চক্র ও ধন্ুঃ ধারণ করে, সে এখন ঘুমের চোটে 

হাই তুলছে । তার যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে সে যে দুধ খেয়েছে 
তা হজম হবে না। তাই ওগে৷ বড় চাদ, তুমি আকাশ থেকে তাড়াতাড়ি 
চলে এসো । 

৪। আমার এই সিংহশাবককে ছোট্ট মনে করো না। যাও, বলি 

রাজাকে তার বামন-লীলার ক্ষমতার কথা জিজ্ঞাসা করে এসো ।১ 

এই পদগুলির মধ্যে বাসল্োর সঙ্গে সঙ্গে এশ্ব্যভাবও মিশ্রিত আছে। 

যশোদা জানেন যে তীহার পুত্র চক্রগর্দাধনুর্ধারী | তিনি বামনরপে বলিকে 

ছলন! করিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা করিলে তিনি চন্দ্রকে শান্তি দিতে পাবেন। 

বাক্গালার বৈষ্ণব পদকর্তারা এশ্বধ্যভাবকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়। দিয়াছেন। 
এশ্বধবুদ্ধি থাকিলে সথ্য, বৎসল্য ও মাধুধ্য রসের যে হানি হয় তাহা তীহারা 
জানিতেন। যছুনাথ দাসের পদ-_- 

“চাদ মোর চাদের লাগিয়! কাঁদে ।” 

এবং__ 

নীলমণি তুমি না কাদ আর 
চাদ ধরি দিব কহিন্থ সার 1” 

( পদাম্বতমাধুরী ৩।১১৮-১২০ ) 

তুলনীয়__ 
হাতে তুলে দাও আকাশের চা 

এই হল তার বুলি 

দিবস রজনী যেতেছে বহিয়৷ 
কাদে যে দুহাত তুলি। 

(রবীন্দ্রনাথ-_'আকাশেব ঠাদ' £ সোনার তরী) । 

॥ রাধা-কৃষ্ণের বস্মঃসন্ধি ॥ 

স্কৃত কাব্যে নায়ক-নায়িকার বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কল্পন। নাই, 

প্রান সকলেই যেন নবযৌধনে উপনীত হইয়াছেন । মহাকবি কালিদাস 

কুমার-সম্ভব' কাব্যে উমার বাল্যকাল হইতে যৌবনে বিবাহ পর্যন্ত সমন্তই 
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বৈষুব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা মহ 

দেখাইয়াছেন। রঘুবংশের নায়ক রঘুর বাল্যকাল প্রভৃতির বর্ণনা! দেখি। 
সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা-সংগ্রহ “সদুক্তিকর্ণামৃত', 'শাঙ্গ ধরপদ্ধতি' প্রভীতিতে 
নায়ক-নায়িকার ও কৃষ্ণের বাল্যকালের কথা কবিত্বপূর্ণভাবে বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহ হালের 'গাখাসপ্তশতী'তেও নায়ক-নায়িকান্ 

বল্যকাল ও বয়ঃসন্ধির কথা আছে । 

কালিদাস তাহার “কুমারসম্তব' কাব্যে পার্বতীর বয়ঃসন্ধির কথা 
বলিয়াছেন-- 

“অসংভৃতং মণ্ডণমঙ্গযষ্টেরণাসবাখ্যং করণং মানস্তয। 

কামন্য পুষ্পব্যতিরিক্তমন্ত্রৎ বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে | 

(কুমার ১৩১) 

পার্বতী তদীয় অঙ্গযট্টির আযত্্সিদ্ধ মণ্ডন আসবরহিত মত্ততার সাধন 
এবং পুষ্পব্যতিরিক্ত কামদেবের অস্ত্রের মত বাল্যকাঙ্পের পর যৌবন প্রাপ্ত 
হইল |, | 

প্রাক্চৈতন্য যুগের পদকর্তা বিদ্যাপতি রাধারুষ্*-বিষয়ক পদাবলীতে 
শ্ররাধার বয়ঃসন্ির মাধুর্য বর্ণনা করিয়াছেন । 'গাছাসত্সঈ', “অমরুশতক' 

'কবীন্দ্রবচনসমৃচ্চয়” “হক্তি-মুক্তাবলী,' “শাঙ্গ ধরপদ্ধতি» প্রভৃতি প্রারুত-সংস্কৃত 

সংগ্রহ গ্রন্থ গুলিতে নায়িকার বয়ঃসন্ধি ও নবযৌবনের যে বর্ণনা পাই তাহাই 
বিদ্াপতি কর্তৃক রাধার বয়ঃসন্ধি ও যৌবনাগমের বর্ণনায় লক্ষ্য করি। 

শ্রীমতী রাধার বয়:সন্ধির বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতি পূর্ববর্তী (সংস্কৃত) কবিদের 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। চণ্ীদাসের পদাবলীতে বাধাকষ্ণের নব- 
যৌবনের কথা পাই, বয়ঃসন্ধির উল্লেখ নাই । অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীুষ্ণকীর্তনে 

রাধাকৃষ্ণের জন্ম হইতে যৌবনের প্রেমলীলা ও বিরহ সব কিছুই আছে । 

রূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আদেশে বৈষ্ণব অলংকারশান্ত্র প্রণয়ন করিলেন । 
তাহার “উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে বয়ঃসদ্ধির সংজ্ঞা দিরাছেন-_“বাল্য-যৌবনয়ো £ 
সন্ধিরবয়ঃসদ্ষিরিতীরধযতে”_-বাল্য ও যৌবনের সন্ধি (মিলনকে ) বরঃসদ্ষি 

বলা হয়'। মধুর-রসে বয়ঃসম্ির মাধুষ্য উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে। 

বয়ঃসদ্ধিতে প্রকাশমান শ্রীকের অঙ্গশোভা-__ 

যাস্তিঃ শ্তামলতাং বিমুচ্য কপিশচ্ছায়াং ম্মরক্ষাপতে- 
বদ্তাজ্ঞা লিপি-বর্ণপংক্তি-পদবীমাপ্লোতি রোমাবলী । 



২৯৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

বা্থত্যুচ্ছলিতং মনাগভিনবাং তারুণ্য-নীরচ্ছটাং 
লধৰা কিঞ্দধীরমক্ষিশফর-ছন্বঞ্চ কংসছিষঃ ॥ 

( উজ্জ্লনীলমণি £__উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণম্। 

_ুষ্ণের রোমাবলী পিঙ্গলত্ব ত্যাগ করিয়া শ্ঠামত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। 
মনে হুয় যেন উহা মদন-রাজার আজ্ঞা-লেখের অক্ষরশ্রেণীর সাম্যগ্রাপ্তি 

করিয়াছে । অভিনব তারুণ্যের জলসেক পাইয়া বুঝি আবার নেত্র-শফবীদ্বয়ও 

উচ্ছলিত হইতে বাঞ্। করিতেছে । 

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিজাত রমণীয়তা__ 

বাগ্ঘং কিন্কিণিমাহরত্যুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বে! গুণী 
বন্য ধবংসমবেত্য বষ্টি বলিভিধোগং হসন্মধ্যম্। 

বক্ষ; সাধুফলঘ্বয়ং বিচিম্থতে বাজোপহারক্ষমং 

রাধায়ান্তঙ্থরাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ॥” 

(উঃ মঃ উদ্দীপন বিভাব প্রঃ ১*-_১৩ ) 

--নিবযৌবনরূপ রাজ। শ্রীরাধার দেহরূপ রাজ্য পাইলে ( কা্ষীযুক্ত ) নিতন্ব 
নিজের বৃদ্ধি জানিয়! উল্লাসসহকারে কিস্কিণিবাদ্চ করিতে লাগিল। ক্ষীণ 

মধ্যদেশ নিজের ধ্বংস সম্ভাবনায় ভ্রিবলীর সহিত মিলন করিতে ইচ্ছা করিল। 

বক্ষঃ যৌবনরাজ্যকে উপহার দিবার যোগ্য দুইটি উত্তম ফল আহরণ করিল ।, 

চৈতস্ঘোত্তর যুগের বৈষব কবিগণও রাধাকৃষেের বয়ঃসন্ধি বা ইফদুভিন্নযৌবনের 
মনোহারিণী বর্ণনা করিয়াছেন । তাহার! প্রাচীন সংস্কত-প্রাকত কবি এবং 

জয়দেব, বিগ্ভাপতি ও রূপগোস্বামীর কাছ হইতে প্রেরণা পাইয়্াছেন। 
ঠচতন্যোতর যুগের বৈষ্ণব কবিগণ রাধা ও কৃষ্ণকে অলৌকিক নায়ক-নায়িকা! 

বলিয়া মনে করিলেও লৌকিক-প্রেমের আদর্শেই রাধাকষ্ণের বর্ণন 
করিম্াছেন। 

ক্রবোঃ কাচিৎ লীলা পরিণতিরপূর্বা নয়নয়োঃ 
স্তনাভোগে। ব্যক্তম্তরুণিমসমারস্তসময়ে | 

ইদানীমেতন্তাঃ কুবলয়দৃশঃ প্রত্যহময়ং 
নিতশ্বস্তাভোগো নয়তি ষণিকাঞ্ধীষধিকতাম্ ৪ 

(রাজোকন্ত---সহুক্কিকর্ণামৃত ২২২ ) 



বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ২৯৯ 

_যৌবনসমারভ্তে সরোজনয়না সেই নায়িকার ভ্রু দুইটির অপূর্ব লীলা, 
নয়ন দুইটির অপূর্ব পরিণতি, স্তনাভোগ ব্যক্ত, ইদানীং তাহার নিতত্ব- 

প্রদেশ মণিময় কাঞ্ধীকে অধিক বলিয়া যেন ত্যাগ করিতেছে। 

“পদ্ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতর়ঃ সংশ্রিত৷ লোচনাভ্যাং 

শ্রোণীবিষ্বং ত্যজতি তন্ুুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ ৷ 

ধত্তে বঙ্গ: কুচসচিবতামদ্বিতীয়ং চ বক্তং 
তদ্গান্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্লিতো। ফৌবনেন ॥' 

( রাজশেখরম্ত- সহুক্তিকর্ণামৃত ২২1৪ ) 

__পপদযুগল চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়াছে, লোচনছয়ে তাহা আশ্রয় করিয়াছে, 

শ্রোণীবিষ্ব তন্গৃতা ত্যাগ করিয়াছে, মধ্যভাগ ( কটিত্বেশ) এখন তাহাকে 

সেবা করিতেছে, বুক এখন কুচযুগের সচিবত৷ গ্রহণ কয়িয়াছে, ফলে মুখ এখন 
অদ্বিতীয়, এইভাবে যৌবন আসিয়৷ তাহার গাত্রসকলেন্ন গুণবিনিময় করিয়া 

দিয়াছে ।” 

এইগুলির সহিত নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার তুলনা করিতে পারি। 
বৈষবকবি বিগ্যাপতি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি ঠিক এই ভাবেই ধর্ণন! করিয়াছেন । 

সৈসব জৌবন দরসন ভেল। 

ছুহু পথ হেরইত মনসিজ গেল ॥ 

মদন কিতাব পহিল পরচার । 

ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ॥ 
কটিক গৌরব পাঁওল নিতম্ব । 
ইহ্ছিকে খীন উন্কে অবলম্ব ॥ 

গ্রকট হাস অব গোপত ভেল। 

বরণ প্রকট ফের উহ্কে নেল ॥ 

চরণ চলন গতি লোচন পাব। 

লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব ॥ 

নব কবিশেখর কি কছিতে পার। 

ভিন ভিন রাঁজ ভীন বেবহার 1৮১ (বাঙ্গালী বিষ্যাপতি)' 

১ শ্রীহরেক্কফ মৃখো--বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৬, পদকলপতরু- ৮২ । 



৩০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

চৈতন্োত্তর যুগের বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসও ঠিক এইভাবেই শ্রীরাধার 
যৌবনের আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন । 

উলসল উরথল অব ভেল রে 

আয়ত হোয়ত নয়ান রে। 

গতি স্মতি তুরিত সমাপল রে 

শৈশব কয়ল পয়ান রে। 

তোরে নিবেদলে 1 শুন সখি অব রে 

চিরদিন হাদয়ক দন্দ! রে। 

বাল! বাঢ়ল দারিদ্র টুটব রে 
মিলাওব শ্ামরচন্দ। রে। 

হাস অধর পাশ মিলিত রে 

রতিপতি অন্ুবন্ধ। রে। 

উনমিত নিতন্ব স্থুললিত রে 

ভাষা অতি ভেল মন্দা রে। 

কেশপাশদ্দিগ কালিম রে 
শ্রবণে লেল অবতংস রে। 

জ্ঞানদাস কহ শব তন্ুক্ষহ রে 

মনমখ গাড়ল বংশ রে ।”৯ 

চৈতন্যোত্তর যুগের আর এক জন বৈষ্ণব কবি 'দীনবন্ধু' শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি 

বর্ণন। করিয়াছেন-__ 

শশিমুখী তেজি সরল দিঠি ভঙ্গিম 
ইবে ভেল বস্কিম দীঠ। 

মতি গতি চঞ্চল হসই মনোহর 

বচন সুধা সম মীঠ ॥ 

সজনি কাহা ধনি শীখল রঙ । 

কুচযুগ দরশি হরষি পুন আদরে 

ঘন ঘন ঝাপই অঙ্গ। 

সহচরি কবে ধরি কৈতবে ছল করি 

পুছই রতিরস ভাতি। 
১ শ্রীহযেকফ মুখো-_বৈঃ পঃ পৃঃ ৬৭৫ 



বৈষব-পদ্দাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩০১ 

মনপসিজ সাধে আধে পুন হাসই 
মদন মদালসে মাতি ॥ 

তিলে কত বেরি খসই নিবিবন্ধন 

বিগলিত কুস্তলপাশ। 

দীনবন্ধু ভণ নিরখি নাহ মন 
মনমথ জেন পরকাশ। (বৈঃ পঃ পৃঃ ৯৫৫) 

বিগ্ভাপতির বয়ঃসন্ধির কবিতায় অর্থাৎ শৈশবের পর যৌবনের প্রথম 

আগমনে শ্রীরাধার যত প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের কখা পাই 

তাহার অনেক জিনিষই বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সংগ্রহগ্রন্থগুলির 

'বয়ঃসন্ধি' ও 'নবযৌবনার' বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। 

বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসদ্ধিমূলক একটি পদ__ 

“চরণ কমল কদলী বিপরীত। 

হাস কল! সে হরএ সাচীত ॥ 
কে পতিআওব এছ পরমান । 

চম্পর্কে কএল পুহবি নিরমাণ ॥ 

এরে মাধব পলটি নিহার । 

অপরূপ দেখিব জুবতি অবতার ॥ 

কৃপ গভীর তরঙ্গিনী তীর । 
জনমু সেমার লতা বিন নীর ॥ 

চহকি চহকি ছুই খঞ্জন খেল ॥ 
কাম কামান চান্দ উগি গেল ॥ 

উপর হেরি তিমিরে করু বাদ ॥ 

ধমিলে কএল'তাকর অবসাদ ॥ 

বিদ্যাপতি ভন বুঝ রসমন্ত। 
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবি কন্তু ॥+ 

গাহাসত্তসঈ'তেও নায়িকার বয়ঃসন্ধির উল্লেখ দেখিতে পাই। 

জহ জহ উব্বহুই বহু পবজোব্বণ-মণহরাই অজ্াইং । . 
তহু তহ নে তণুআজই মজ.ঝো৷ দইও অ পড়িবকৃখো ॥” 

(গাহাসতমঈ ৩৯২ ) 

১ হথেকক সুখো_ &) প় পৃঃ ৭৫। 



৩৩২ বৈফব-পদাবুলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

_-যেমন যেমন বধু (ভদীয়) নবযৌবনে মনোহর অন্গসমূহ বহন করিতে 
থাকে, তদীয় শরীরের মধ্যভাগ, প্রিয়জন ও (সপত্ব) রূপী শত্রসকল তেমন তেমন 

রুশ হইতে থাকে ।” 

সছুক্তিকর্ণামৃতে সংগৃহীত শতানন্দ কবির একটি কবিতায় নায়িকার 
বয়ঃসন্ধির চমৎকার বর্ণনা মিলে__ 

“গতে বাল্যে চেতঃ কুক্ুমধনষা! সায়কহুতং 

ভয়াদীক্ষ্যৈবাস্যাঃ স্তনযুগমতুক্সিজিগমিযু। 

সকম্পা ভ্রবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহুরং 
কশং মধ্যং ভূম্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ |? 

( শতাননশ্য-_সছুক্তিক ২২1৫ ) 

_-'বাল্য গত হইলে চিত্ত কামের কুন্থমধন্ত ্বাব। হায়কাহত হইয়াছে, ইহ 

দেখিয়৷ ইহার স্তনযুগ ভয়েই যেন নির্গত ব! নিজ্কান্ত হইতে ইচ্ছুক হইযাছে, ভবে 
ভ্রবল্লী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চলিতেছে, মধ্যভাগ কশ হয 
গিয়াছে, বলি বন্রতা লাভ করিয়াছে, নিতশ্বযুগল অবসন্ন হইয়াছে 1৯ 

'যৌবনশিশ্লি-স্থকল্পিত-নৃতনবেশ্ম বিশতি বতিনাথে। 
লাবণ্য-পল্পবান্ধৌ মঙ্গলকলসৌ স্তনাবন্াঃ ॥ 

( “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ঃ ১৫৪ )। 

--'রিতিনাথ ( মদন ) যৌবনশিল্পীব দ্বারা কল্পিত নৃতন গৃহে (দেহে 
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই নাষিকার স্তন ছুইটি লাবণ্যপল্পবাক্কিত মঙ্গল- 
কলসের স্তায় বোধ হইতেছিল ।' 

যুনাং পুরঃ সপদি কিংচিছুপেতলজ্া 
বক্ষো রুণদ্ধি মনসৈব ন দোর্সতাভ্যাম্। 
প্রৌঢাঙ্গনাগ্রণথয়কেলিকথাস্থু বালা 
শুশ্রযুরস্তরথ বাহমুদাত্ত এব |” 

( শ্রীহছমতঃঃ সছুক্তিকর্ণাম্বত ২।১।৩ ) 

-_বাল! (তরুণী) যুবজনের সম্মূধে হঠাৎ ঈষৎ লজ্জালীল! হইয়া মনে 

মনে ব্ষ আবৃত করিতেছে কিন্তু বাহু দুইটি দিয়া আবৃত করিতেছে না। 

প্রৌঢা রমণীদের প্রণয়লীলার কথা শুনিতে উৎন্থক কিন্ত বাছিরে উদ্দাসীনাব 
মত ব্যবহার কন্পিতেছে। 

১ অহ্মহষিকাবন্ধোৎসাহং রতোৎসবশং(নিনি.*.*...*..১. 
বলযতি শনৈর্বালা বন্ষঃসথলে তরলাং হৃশম্ বের্যাশোকা তন, স্ৃত্তিক ২১1৪) 
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॥ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে পুর্বরাগ ও অনুরাশ্ন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তত্বের রস-ভান্ত। বৈষ্ণব কবিগণ রসপূর্ণ 
ভাষায রাধারুষ্ণের প্রেমপীল! প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদের মতে এই 
বাধারষ্-প্রেম অপ্রাককৃত ভাব্-বুন্দাবনের সাপ্পগ্রী। এই অলৌকিক প্রেম 
প্রকাশ করিতে গিয়! বৈষ্ণব কবিগণ লৌকিক নরনারী'র প্রেমের দৃষ্টান্তই গ্রহণ 
কবিযাছেন এবং প্রাচীন কবিদের কাব্যধারা ও প্রেম-প্রকাশের রীতিকে 
অবলম্বন করিয়াছেন। বৈষ্ণবদের “মধুর-রসঁ লৌকিক অলংকারশাস্ত্বের 
*.গার-রমেরই নামান্তর । চৈতন্যভক্ত রূপ গোস্বামী বৈষ্ণকীয রসতব্বসদ্দ্ধীয় 

গন্থ রচনা করেন। তিনি তাহার “উজ্জল-নীলমণি' গ্রন্থে এই মধুর রসের 
বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ অলংকাঙ্শান্ত্রের 'শুংগার'-রসের 

স্থাযিঙাব রতির অর্থকে সম্প্রসারিত করিযা “কষ্ণরতিতে' পরিণত করিয়াছেন 
এবং এই ভগবদিষগ্জিনী রতি কিভাবে প্রেমে (প্রেমভক্তিবসে ) পরিণতি লাভ 
কবে এবং সেই প্রেম কিভাবে বিকাশের ধার। অবলম্বন করিয়া পরস্পর 
ান্মনিবেদন পর্যায়ে আসি! উপস্থিত হয তাহা ও দেখাইয়ছেন। রূপ গোস্বামী 
এই প্রেমের আরম্ভ হইতে পরিণতি পযন্ত প্রত্যেকটি স্তরের সুক্ষ বিশ্লেষণ 

কবিম্াছেন। তিনি কিন্তু প্রাচীন অলংকারশাস্থকে 'ন্ুরণ করিয়াছেন, 
এমন কি পারিভাষিক শব্গুলিও পূর্বহ্থরিদের কাছ হইতে লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে 
আ|মরা পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি । প্রেমের প্রতিটি স্তর আলোচনা করিবার 
সময় আমরা দেখাইব তিনি পূর্ববর্তীদের নিকট কতখানি খণী। রূপগোস্বামীর 
প্রদশিত পথেই চৈতন্তোত্তর যুগের পদকর্তুগণ রাধাকষ্ণ-প্রেমলীলা বর্ণন। 
করিয়াছেন। এই প্রেমের প্রত্যেকটি স্তরের পদ পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদ- 

সাহিত্যে। প্রাক্-চৈতন্তযুগেও পদাবলী রচিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে 
জয়দেবই পদাবলী-সাহিত্যের প্রবর্তক। তবে শ্রীচৈতন্তের প্রভাবেই পদাবলী- 

সাহিত্য পূর্ণ বিকশিত হুইয়! উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্ত ছিলেন মধুর-রলের 
উপাসক। 

বৈফব পদ্-সাহিত্যে যুখ্যভাবে “মধুররস' বা! শৃংগাররস বণিত হইয়াছে। 
বৈধব আচার্ধগণের মতে এই মধুররস বা শৃংগাররস বা উজ্দবলরস দুই প্রকার-- 
বিপ্রলষ্ভ ও সম্ভোগ । রূপ গোম্ষামী বলেন 



৩০৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

যুনোরযুক্তয়োর্তাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ | 
অভীষ্টালিঙগনাদীনামনবাপ্তো প্রকুত্তাতে | 
স বিপ্রলন্তো বিজ্ঞেযঃ সম্ভোগোন্তিকারকঃ ॥ 

__উজ্জ্লনীলমণি:-শৃংগারভেদ-প্রকরণ ১৫।২ 

_নায়িকা ও নায়কের সংযুক্ত বা বিষুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট 
আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যেভাব প্রকুষ্টরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকেই বিপ্রল্ত 

বলা হয়। ইহা কিন্তু সম্ভেগেরই উন্নতি-কারক ।' 

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন,_- 
“ন বিনা বিপ্রলম্তেন সম্ভোগ £ পুষ্টিমশ্নতে। 
কষায়িতে হি বন্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে”। 

( ভারতমুনিরুতষ্লোক-_-উ. ম. তে উদ্ধৃত ) 
_-যেমন কষারিত বস্থাদিতে পুনর্বার রঞ্জন করিলে আরও উজ্জলতার 

বৃদ্ধি হয়, সেই রকম বিপ্রলম্ত ছাড়া সম্ভোগ পুষ্টি লাভ করে না।” 

বিপ্রলম্ত শৃংগার চারি প্রকার--পৃরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্তয ও প্রবাস। 
এই পূর্বরাগেই প্রেমের প্রথম সঞ্চার হয়। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ ইহাকে 

( এচু৪৮ ঘ18006 ০01 [,০৪,) বলিরাছেন। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার- 

শাস্ত্রে শৃংগার রসকে ঠিক এইভাবেই বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ "শূংগাররস' বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন-- 
€বিপ্রলস্তোহথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ? | (সা. দূ. ৩।১৮৪) 

_-এই শৃংগার রস ছুই প্রকার-_বিশ্রলম্ত ও সম্ভোগ । 

“ত্র তু রতি: প্রকুষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলস্তোইসৌ । 
(সাহিত্য-দর্পণে ৩১৮৫ ) 

--যেখানে ( শৃংগারে ) নায়ক-নায়িকার পরম্পরের প্রতি অনুরাগ প্রবল 

হইলেও প্রতিবন্ধক থাকায় মিলন হয় না তাহাকে বিপ্রলস্ত বল! হয়।, 

(বিপ্রলত্ত শৃঙ্গার চারি প্রকার--পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, ও করুণ।; বৈষব 

' রূসশাস্ত্রে “করণ এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাঃ তাহার স্থানে “প্রেমবৈচিত্তয 
দেখা যায়। 

€ পূর্ধরাগের সংজ। দিতে গিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন-_ 
শ্রবণাদ্দর্শনাঘাপি মিথঃ সংরূঢরাগয়োঃ | 
দশাবিশেষে! যোই প্রাপ্ত পূর্বরাগ £ স উচ্যতে ।* 

(লাহিত্য-দর্পণ ওয়, পরিচ্ছেদ ৩১৮৬ ) 



বৈষণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩০৫ 

_-গুণশ্রবণ ও রূপদর্শন হেতু পরস্পর অস্থরক্ত নায়ক-নায়িকার মিলন না 

হইলে যে অবস্থাবিশেষ তাহাকেই পূর্বরাগ বলে । 
পূর্বরাগকেই প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ বা “প্রেমে পড়া” বল! যায়। এই প্র্ব- 

রাগে নারক-নায়িকার অবস্থার দশ প্রকার ভেদ দেখা যায়। যেমন পরস্পরের 

প্রতি অভিলাষ, চিন্তা, স্ৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, সম্প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা? 

ও মৃত্যু । মৃত্যুবর্ণনা শৃংগাররসের পরিপন্থী । সেইজন্য মহাকবিগণ নায়ক- 

ধিকার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন বা ইঙ্গিত দিয়াছেন। পূররাগ 

বিপ্রলম্তশূংগার বা বিরহের অন্তর্গত স্বতরাং বিরহের দশটি দশাই ইহাতে 

ঘটিতে পারে। বৈষ্ণবরনশাস্ত্রকার রূপ গোস্বামী হলঃ সংজ্ঞা দিতে 
গিরা ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন । 

রতির্যা সংগমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবণা-দিজ। 1 

তয়োক্ষত্সীলতি প্রাজ্জঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতৈ ॥ 
( উজ্জলনীলমণি, শৃঙ্গার-ভেদ প্রঃ ১৫1৫, )। 

_-নায়িকা ও নায়কের মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণার্দি হইতে জাত যে রতির 
আবির্ভাব হয় তাহ।কে পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগের দশ দশ।-_লালস। উদ্বেগ, 
জাগধা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা* ব্যাধি, উন্াদ, মোহ ও মৃত্যু ৷ 

বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বর্ণন। করিলেও শ্রীরাপার অন্রাগই 

বিশেষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন । বিগ্ভাপতি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পুর্বরাগ বর্ণনা 

করিয়াছেন। প্রাচীন আলংকারিকগণ পূর্বরাগের প্রাথমিক অবস্থাকে নব 
অঙ্থরাগ বলিয়াছেন আর এই পূর্বরাগ ক্রমশঃ “গাঢ়তা” অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
তাহাকে অঙ্গরাগ বলিয়াছেন । অন্থরাগকে প্রমের দ্বিতীয় অবস্থা বা গা 
অবস্থা বলা চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অন্থরাগ শব্বই প্রয়োগ 

কর৷ হইয়াছে । ধৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে বল! হইয়াছে, যে রাগ নিত্য নবন্ধ দান 

করিয়া অন্থভূতিকেও নিত্য নবত্ব দান করে তাহাঁকেই অন্করাগ রলে। এই 
অনুরাগ তিন প্রকার--বপান্ছরাগ (রূপ দেখিয়া প্রেমের গাঢতা-প্রান্তি ), 

আক্ষেপানুরাগ ও অভিসারান্রাগ | 

অন্থরাগো ভবেৎ ভ্রিধা! রূপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ। 

অভিসারান্ুগশ্চ জায়ন্তে রসিকৈর্জনৈঃ ॥৮ ( উজ্জ্রলনীলমণি ) 
(পদকল্পতরুর অনুরাগ প্রকরণে উদ্ধাত ) 

নন্দকিশোর ঘাসের “রস-কলিকায়' অন্থরাগ চারি প্রকার ধর] হইয়াছে। 
খু, 



৩৪৬ বৈষধব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

'অনুরাগের লক্ষণ হয় চারি প্রকার । 

উল্লাম, আক্ষেপ, রূপ অভিনার আর ।”৯ 

উল্লাসাহগরাগকে পৃথক্ভাবে ধর! হইয়াছে । “আক্ষেপান্গরাগ' ও “অভিসা- 
রাছরাগ' পরে আমরা পৃথকৃভাবে আলোচনা করিতেছি । 

প্রাচীন কাব্যাদিতে দেখা যায় পূর্বরাগ নানা রকমে হইতে পারে - সাক্ষত 

দেখিয়া, নাম শু-নয়া, ছবি দেখিয়া ও স্বপ্পে দেখিয়া] | 

সাক্ষাৎদর্শন, যেমন--“অভিজ্ঞানশকুস্তল' নাটকে দুষ্ন্ত-শকুস্তলার সাক্ষাৎ। 
চিত্রে দর্শন, যথা, “মালবিকাগ্রিমিত্রে' অগ্নিমিত্রের মালবিকা-দর্শন | 
স্বপ্রে দর্শন, থা» _“হব্রিবংশে অনিরুদ্ধের উবার রূপদর্শন | 

ইন্্রজালে দর্শন_ ইন্দ্রজালে দৃষ্ট কোন নাষক-নায়িকার সাক্ষা্দর্শনেব 
অভিলাষ। 

গুণশ্রবণও নানাভাবে হইতে পাবে__ 

দৃতীমুখে গুণশ্রবণ, বন্দীর নিকট গুণশ্রবণ_ দূত ও বন্দী মুখে নক্দমযন্তীব 
গুণশ্রবণ। সথীর নিকট হইতে গুণশ্রবণ-_“মালতী-মাবব” নাটকে স্থীব 
নিকট হইতে মদয়স্তিকাৰ এবং বুদ্ধবক্ষিতাৰ নিকট হইতে মকবন্দেব গুণশ্রবণ। 

সঙ্গীতে শ্রবণ-_বীণা, বংশীযোগে নাম, গুণাদি শ্রবণ? সংস্কৃত-প্রাকৃত 
প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহগ্রস্থ্ে এই গুলিব উদাহবণ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া আছে। 

রূপ গোত্বামীর সংকলিত 'পদ্যাবলা'তেও এইগুলির আলোচন! কর! হইযাছে । 

বৈষ্ণব কবিগণ নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ও নাযিক'-শ্রেষ্ঠা শ্রীবাধার অন্রাগ 
বর্ণনায় এইগুলি হইতেই ভাবধারা গ্রহণ কবিয়াছেন। 

আমরা পূর্বতন ভাবতীয় প্রেম কবিতা হইতে শ্লোক চয়ন করিয়া বৈষ্ণব 
প্রেমকবিতার সহিত ইহাদের সাঁদৃশ্ত আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য 
প্রমাণ কবিতেছি। 

হালের 'গাহাসত্তসঈ'র (গাথাসপ্তশতী ) দুইটি কবিতায় দেখি বরের নাম- 
শ্রবণে ভবিষ্যন্বধূর বোমাঞ্চেব উদয় হইযাছে। 

"গিজ জন্তে মঙ্গল-গাইআহিং বরগোর্ত-দিঞ্র-অপ্ল/এ | 

মোউং বৰ ণিগগও উজহ হোস্ত-বহআএ রোমঞো” ॥ 

(গাহাসতসঈ--৭1৪২ ) 

১ বিশ্বপাথ চক্রবতীর শিল্ত ন্দকিশোর দাসের 'রসকলিক1') পৃঃ ১৪৭ 



বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩৭ 

_+দেখ শুভবিবাছের সময় গায়িকারা যখন মঙ্গলস্চক গান গাহিতেছিল, 
তখন সেই গানে বরের নাম শ্রবণ করিয়া ভবিস্বদ্বধূর শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত 

হইল ।' 
ই সে ণ বল্পহো বিঅ গোত্তগহণেণ তস্স সহি কীস। 

হোহি মুহং তে রবি-অর-ফংস-বিসদং ব তামরসং” ॥ 

(গাহাসত্তসঈ ৪1৪৩) 

_-হে সখি, সে যদি তোমার প্রিয় না হইবে, তবে তাহার নামগ্রহণে 

তোমার মুখ রবিকরম্পর্শে বিকাশিত পদ্মের মত প্রতীয়মান হইবে কেন।। 

এখানে নায়কের নাম শ্রবণে নায়িকার পূর্বরাগ বাঁ নব-অন্গরাগ বর্ণনা করা 
হইয়াছে । 

ইহার সহিত বৈষ্ণব-পদাবলীর চণ্তীদাসের বিখাাত পদটির তুলন! করা 
চলে। কৃষ্ণনাম-শ্রবণে শ্রীরাধার মনে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে । 

সই কেবা শুনাইল শ্টামনাম 

কানের ভিতর দিয়া ম্রমে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ।”* 

্রীৃষ্ণের পূর্বরাঁগ )--কত যে কলাবতী যুবতী স্থমুরতি 
নিবসতি গোকুল মাহ। 

হরি অব রহসি রভসে পুন কাহুকে 

কুটিল নয়নে নাহি চাহ ॥ 

স্বন্দরী, অতরে করিয়ে অন্থমান। 

শুভথণে স্বামী- বরত তু ছোড়লি 
নারি বরত নিল কান ॥ 

তুয়া নিজ নাম গাম ঘন গাবই 
সে৷ এক আখর রঙ্ক। 

শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল 
চমকই তোহারি আতঙ্ক ॥ 

তুয়া গুণগাম নাম কত গাবই 

অবেকত মুরলি নিশান । 

১ শ্রীহরেকৃফ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদি 5 বৈঃ পঠ পৃঃ ৪৫ 



৩০৮ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

সহচরি কোরে ভোরি তোহে ভাকই 
গোবিন্দাস পরমান ॥ -_-গোবিন্দদাস১ 

কালিদাস 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে সাক্ষাৎদর্শনে হর-পার্বতীর পূর্বরাগ বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

হুরস্ত কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্ধযশ্চন্দ্রোদয়ারন্ত ইবান্বুরাশিঃ। 
উমামুখে বিশ্বকলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনেন” ॥ 

_কুমারসম্ভব ৩1৬৩৭ 

_হুরও (শিব) চন্দ্রোদয়ে অন্থরাশির মত কিঞ্চিৎ ধের্ধ হারাইয়া 

বিশ্বকলতুলা অধরযুক্ত উমার মুখে তিনটি লোচন ( অভিলাষ সহকারে ) প্রদান 
করিলেন।, এখানে পার্বতীকে দেখিয়া শিবের পূর্বরাগের উদয় হইয়াছে 
দেখা যায়। 

আবার, 

“বিবুন্বতী শৈলন্থতাপি ভাবমঙ্গৈ; স্ফুরতবালকদম্বকল্লৈঃ । 

সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যন্ত-বিলোচনেন |” 
_-কুমারলম্ভব ৩।৬৮ 

_-পার্বতীও বিকমিত নব কদন্বপুষ্পের ম্যায় (রোমাঞ্চিত ) অংগগুলির 

দ্বারা ভাব (রতিভাব) প্রকাশ কবিতে করিতে লঙ্জা-বিভ্রান্ত মুখটিকে 
বাকাইলেন।' 

এখানে শিবকে দেখিয়া পার্বতীর অনুরাগ প্রকাশ কর! হইয়াছে । 

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাংগযন্টি- 

নিক্ষেপনায় পদমুদ্ধতমুদ্বহন্তী | 

মগাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধু £ 

শৈলধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥ 
--( কুমারসম্ভব ৫1৮৫) 

তাহাকে (শিবকে ) দেখিয়। স্বেদগাত্রী ও কম্পমানা শৈলরাজতনয়া 
( পার্বতী ) নিক্ষেপের জন্য পদ উত্তোলন করিলে, পথাবরোধকারী পর্বতের দ্বারা 

আকুলিত নদীর মত যাইতেও পারিলেন না, অবস্থান করিতেও সক্ষম হইলেন 
না।' তুলনীয়__বিদ্ভাপতির পদ,__“্রহই ন পারিয়ে চলই ন পারি।” 

১ শ্রীহরেকফ মুখে 'পাধ্যায়, বৈষণব পদাবলী, পৃঃ ৫৮৪ 
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কালিদাসের "শাকুন্তল' নাটকে দেখা যায়-_ 
দর্ভা্কুরেণ চরণ: ক্ষত: ইত্যকাণ্ডে 

তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা। 

আসীদ্বিবৃত্তবদন! চ বিমোচয়ন্তী 
শাখান্থ বন্ধলমসক্তমপি ত্রমানাম্ ॥ 

( শাকুন্তলে-_দ্বিতীয় অংক )। 

_-কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সেই তন্বী ( শকুন্তলা) কুশঘাসে চরণ ক্ষত 

হুইয়াছে বলিয়া বিনা কারণেই থামির়া পড়িল, এবং গাছের শাখায় বল্কল 

বসন) আসক্ত না হইলেও বসন মোচনের জন্য মুখ ফিরাইয়! দাড়াইল। এখানে 
দবব্যন্তুকে দেখিয়া শকুন্থলার নব অনুরাগ দেখান হইয়াছে । বরাজশেখর 

'কপূর্রমগ্তরী' নাটকে রাজা ও কর্পুরমঞ্জরীর সাক্ষান্ধর্শনজাত পূর্বরাগ বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

ইহার সহিত বলরাম দাসের একটি পদের তুলন। ক্কর। বায় । শ্রীরুষ্ণকে ত্বপ্রে 

দেখিয়! শ্রীরাধার অনুরাগাতিশয় বণিত হইয়াছে । 

কিশোর বয়স কত টৈদগধি ঠাস । 

মূরতি মরকত অভিনব কাম ॥ 

প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে। 

দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥ 

মলু' মলু' কিবা রূপ দেখিস স্বপনে । 

খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥ 

অরুণ অধর মুছু মন্দ মন্দ হাসে। 

চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে ॥ 

দেখিয়। বিদরে বুক ছুটি তুরুতঙ্গী। 
আই আই কোথ। ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥ 

মস্থর চলনখানি আধ আধ যায়। 

পরাণ কেমন করে কি কহব কায় ॥ 

পাষাণ মিলাঞা বায় গাঁয়ের বাতাসে 

বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে ॥১ 

১ হরেকুঝ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈধ পদাবলী, ৭৩০ পৃষ্ঠা 
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এখানে নায়িকাকে দেখিয়া নায়কের অন্থরাগ বর্ণনা কর! হইয়াছে । কোন 
একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখি-_ 

যত্রৈতা লহরী চলাঞ্চলদূশে ব্যাপারয়স্তি ক্রবং 
যৎ তত্রৈব পতন্তি সম্তৃতমমী মর্মস্পূশো মার্গণাঃ | 
তচ্চক্রীকুতচাপমঞ্চিত-শরপ্রেঙ্খৎকরঃ ক্রোধনো। 
ধাবত্য গ্রতঃ এব শাসনধরঃ সত্যং সদাসাং ম্মরঃ ॥ 

*যেস্থানে এই ত্বঙ্গ-চঞ্চল দৃষ্টিসমূহ ভ্রযুগলকে নিয়োজিত করে, 
সেখানেইত মর্মভেদী বাণগুলি পতিত হয়, সত্যই ক্রুদ্ধ মদন সঙজ্জিতশরাসন 
হন্তে তাহাদের অগ্রেই ধাবিত হয়।” 

বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ভাবের বহু পদ পাওয়! যায়। বি্ভাপন্তি 

বলিতেছেন-_- 
হযে হসি হেরলা থোরা রে । 

সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে ॥ 
হেরি তহি হরি ভেল আনে রে। 

জন্তু মনমথে মন বেধল বানে রে ॥ 

লখন ললিত তন্থ গাতে রে। 

মন ভেল পরমিম সরসিজ পাতে রে ॥ 

বর তন্গ পরল বিন্দু রে। 

নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে॥ 

কাপল পরম রসালে রে। 

মনসিজ গলতহি জপেলু তমালে রে ॥ 
বিছ্াপতি কবি ভানে রে। 

করত কমলমুখি হরি সাবধানে রে ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৮৩) 
নব-অন্রাগে প্রেম-বৈক্ুবযর ইঙ্গিত সংস্কৃত প্রকীর্ণকবিতায় দেখা যায়। 

সহুক্তিকর্ণাম্বতে ভোক্তদেবের সভাকবি ছিন্তপের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

বিরহিণী নায়িকার অবস্থা সম্পর্কে সখীদের মধ্যে আলোচনা হইতেছে । 
“কিং বাতেন বিলজ্ঘিতা ন ন মহাতৃতার্দিত। কিং ন ন 
রাস্তা কিং নন সংনিপাত-লহরী-প্রচ্ছাদ্দিতা কিং ন ন। 
তৎ কিং রোদিতি মৃহৃতি শ্বসিতি কিং স্রেরং চ ধতে মুখং 
ৃষ্ঃ কিং কখমপ্যকারপবিপুঃ শ্রীভোজদেবোইনয়৷ ॥ (ছিতপন্ত ) 

(সছৃক্তিকর্ণামৃত ৩৬1৪ ) 
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-_-'অপদেবতার হাওয়া লাগিয়াছে কি? না না। ছুষ্ট ভূতে পাইয়াছে কি? 

না না। মাথা খারাপ হইয়াছে কি? না না। সন্গিপাত ব্যাধির ঝৌোক 
লাগিয়াছে কি? না না। তবে কেন কাদিতেছে, মৃছণ যাইতেছে, 

হাপাইতেছে, মুখ হাসাহাসি করিতেছে? তাহা হইলে কি বলিতে পারি 
শ্্রভোজদেব মেয়েটির নজরে পড়িয়া অকারণে শত্রুতা সাধিতেছে 1” 

ইহারই পূর্ববূপ দেখি গাহাসত্ুসঈ্গর একটি পদে। নাফ্িকার সধী কোন 
পুরুষকে বলিতেছে__ 

“অবলম্বহ মা সংকহু ণ ইম! গহলজ্ঘিআ৷ পৰিবভমই । 

অথক্ব-গজ্জিউব.ভন্ত-হিখ-হিঅআ! পহিঅ-জাআ ॥” (গাহাসত্তসঈ, 91৮৬) 
এই বমণীকে ধর, কোন আশংকা করিও না, লে কোন গ্রহাভিভূত। 

হইয়া ভ্রমণ করিতেছে না । এই পথিক-জায়ার হৃদয় ঠা মেঘগর্জনে উদ্ভ্রান্ত 

হইয়া ত্রন্ত হইয়াছে ।, 

উক্ত পদের ছায়! অবলঘ্বন করিয়া বংশীবদন রর পদ লিখিয়াছেন। 

যমুনাতীরে কদন্বতলায় অকস্মাৎ কৃষ্ণের দেখা পাইয়া বাঁধার আত্মবিশ্বতি এবং 

ভূতে পাইয়াছে বলিয়া তাহার চিকিৎসা । এখানে পূর্বরাগবিধুরা রাধার 
প্রেমবৈক্ুব্য দেখান হইয়াছে । কাহিনীতে বংশীবদনের মৌলিকত্ব দেখা যায়। 
সথী গিয়া রাধার অবস্থা! প্রবীন! গোগীকে জানাইতেছে। 

“দিন ছুই চারি নারি আখি মেলাইতে 
তোমরা আসিয়া দেখ একি আচম্থিতে। 

কেহ কিছু জানে তার পায় করো সেব৷ 

না জানিয়ে রাইরে পাইয়াছে কোন দেবা । 

কদম্বের তলে কিবা মূরুতি দেখিয়া 

গীম মুড়ি মুড়ি রাই পড়ে মুরুছিয়া । 
বংশীবদনে কয় সেইখানে নিয়ে 
চাইতে চিত্তিতে রাই পাছে বা না জীয়ে।” 

(গীতচন্দ্রোদয় পূ ১৪৬) 

্বপ্নদর্শনে পূর্বরাগের কথা উল্লেখ করিয়াছি । “কপ্ূ্র-মঞ্জরী'তে শ্বপ্রদর্শনের 

কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 

জাণে পঙ্করুহাণণা সিবিণএ মং কেলিসেম্জাগঅং 

কন্দোডেঢণ তড়তি তাড়িউন্মপ! হখস্তরে সংঠিআ। 



৩১২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

তা কোড্েণ মএ বি ঝত্তি ধরিআ! টিল্লে বরিলঞ্চলে 

তং মোত্ত,ণ গঅং চ তীঅ সহসা ণট্ঠা খু শিচ্দাঅমে ॥ 

_ কর্পুর-মগ্তরী (তৃতীয়া জবনিকা। 

_-আমার মনে হয় যে আমার ম্বপ্পে সেই পংকজনয়না কর্পূরমণ্রী 
'আমার বাহু হইতে এক হাত দূরে াড়াইয়া৷ ছিল এবং হঠাৎ নীলপদ্মের দ্বাব। 
আমাকে তাড়না করিতে ইচ্ছ! করিল, সেই সময় আমি কেলিশয্যায় শায়িত 

ছিল/ম। মামিও ব্যগ্রতাবশত; তাহার উত্তরীয়ের শিথিল অঞ্চল ধারণ 

করিল[ম, কিস্ত আমার হাতে ইহাকে ত্যাগ করিয়া সে হঠাত প্রস্থান করিল, 
এই সময়ে হঠাৎ আমার ঘুম ভাউিয়া গেল।? 

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার 'ম্বপ্রে কৃষ্ণদর্শন? পদটির 

তুলনা করা যাইতে পারে । শ্রীর/ধা সথীকে বলিতেছে__ 
মনের মরম কথা তোমারে কহিযে হেথা 

শুন শুন পরাণের সই । 

স্বপনে দেখিনু' যে হ্যামল বরণ দে 

তাহা বিন আর কারে নই। ( ৫. প. পৃ. ৩৭৬) 

এখানে স্বপ্রে কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার মনে অন্ুরাগের স্থঙ্রি হইয়াছে 

বড়ুচণ্তীদাসের পদে স্বপ্নে রাধার কৃষ্ণদর্শন বর্ণনা করা হইয়াছে । 

“দেখিলে! প্রথম নিশী ক্বপন শুন তৌ বসী 

সব কথা কহি আরে? তোদ্ষারে হে। 

বসিতআ্া কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে 

চষ্িল বদন আঙ্গারে হে ।” ( বৈ, প. পৃ. ৩৭) 
তুলনীয়__ 

"প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে বসে বসে যেন কেহ 

সচকিত ম্বপনের মতে! জাগরণে পলায় সলাজে” 

- রবীন্দ্রনাথ, যৌবন স্বপ্ন : কড়ি ও কোমল 
উদ্ধবদামের একটি পদে শ্রবণ-জনিত রাধার পূর্বরাগ বণিত হইয়াছে। 

পহিলে শুনিলু অপরূপ ধবনি 

কদন্বকানন হৈতে । 

তার পর দিনে ভাটের বর্ণনে 

শুনি চমকিত চিতে ॥ 



বৈষণব-পদাবলী সাহিত/ ও পূর্বতন ভারতয় প্রেমকবিতা ৩১৩ 

আর একদিন মোর প্রাণসখি 

কহিলে যাহার নাম। 

গুণিগণগানে শুনিলু শ্রবণে 
তাহার এ গুণগ্রাম ॥ 

সহজে অবল৷ তাহে কুলবালা 

গুরুজন জাল! ঘরে । 

সো হেন নাগরে আরতি বাঢ়য়ে 

কেমনে পরাণ ধরে ॥ 
ভাবিয়! চিস্তিয়া মনে দঢ়াইলু 

পরাণ রহিবার নয়। 

করহ উপায় কৈছে মিলয় 

দাস উদ্ধবে কয় ॥? 

5ণ্তীদাসের পদেও এই কথা দেখিতে পাই-_ 

“হাম সে অবলা স্বদয় অখল৷ 
ভাল মন্দ নাহি জানি । 

বিরলে বসির! পটেতে লিখিয়া 

বিশাখা দেখাল আনি ॥ 

হরি হবি এমন কেনে বা হৈল। 

বিষম বাড়ৰ আনল মাঝারে 

আমারে ডারিয়া দিল ৮  ইত্যাদি_-চগ্ডীদাস। 

( পদকল্পতরু, ১৪৩ ) 

ইন্্রজালে কোন নারিকাকে দেখিয়া নায়কের চিন্তা, এখানে পূর্বরাগের 

চিন্তা" নামক দশা বর্ণনা করা হইয়াছে__ 

কথমীক্ষে কুর$গাক্ষীং সাক্ষাল্ক্ীং মনোভূবঃ | 

ইতি চিন্তাকুলঃ কাস্তে নিদ্রাং নৈতি নিশীথিনীম্ ॥” ( মালতী-মাধবে ) 

--সাহিত্যদর্পণে ৩য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত (১৮-৬) 

--কন্দ্পদেবের আবাধ্যা লক্ষীন্বরূপা সেই হরিণনয়নীকে কি চাক্ষ্ষ দর্শন 

করিব-_এই চিন্তায় আকুল হইয়া (নায়ক ) কান্ত বিনিপ্ররজনী যাপ্ন করিল ।, 
হুঃতিড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী নাহিতে দেখিস ঘাটে । (চণ্ডীদাস ) 



৩১৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

নায়িকার হৃদয়ে নব প্রেমের সঞ্চার 'গাহাসতস্ঈ'র (গাথাসপ্তশতী । 
একটি কবিতায় প্রকাশ করা হইরাছে। কোন নায়ক তাহার সখাকে 

বলিতেছে__ 

“পেচছই অলদ্ধলকৃং দীহং ণীসসই স্থ্নঅং হসই। 

জহ জম্পই অফুডখং তহ সে হিজঅঅটিঠঅং কিংপি ॥ 

-_গাহাসভ্ুসঙ্গ ৩।১৬ 

_'যিখন যুবতী লক্ষ্য বিনা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলিতেছে, শৃন্ত হাসি (অকারণ ) হাসিতেছে এবং অস্পষ্টার্থভাবে কি যেন 
আলাপ করিতেছে, তখন নে হয় তাহার হৃদয়ে কি যেন সংস্থিত রহিয়াছে ।” 

ইহার সহিত বৈষ্বপদাবলীতে রাধার পূর্বরাগের ( চণ্তীদাসের ) পদটির তুলন। 
কর! যাইতে পারে। 

রাধানু কি হইল অন্তরে ব্যথা । 

বসিয়া বিরলে থাকরে একলে 

ন শুনে কাহারো কথা ॥ 

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়ান তারা। 

বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে 

যেমত যোগিনী পারা ॥ 

এলাইয়্য বেণী ফুলের গাথানি 

দেখয়ে খসায়ে চুলি। 

হলিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে 
কি কহে দুহাত তুলি॥ 

এক দিঠ করি ময়ূর মযুরী 

ক করে নিবীক্ষণে। 

চত্ীদাস কয় নব পরিচয় 

কালিয়া বধুর সনে ॥ ( পদকল্পতরু, ৩৯ ) 
ইহার সহিত আমর] অমরুক্ৃত একটি প্রেম-কবিতার তুলনা করিতে পারি 

সী নায়িকাকে প্রপ্ন করিতেছে-_ 

অলসবলিতৈঃ প্রেমাত্রণর্তৈমুহমুকুলীকতৈঃ 
ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈনিমেষপরাড মুখৈঃ । 



বৈষণব-পদাবলী সাহিতা ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩১৫ 

হ্বদয়নিহিতং ভাবাকৃতং বমত্তিরেবেক্ষণৈ: 

কখয় স্থরৃতী কোইয়ং মুগ্ধে ত্বয়াস্ত বিলোক্যতে ॥ 

( অমরুকন্ত, সহুক্তিক ২৩৭1৩ ? 

_তোমার এই চাহনির দ্বারা-যে চাহনি আলম্যমাখা, প্রেমনীরে 
সঞ্চিত পলে পলে মুকুলীকৃত; ক্ষণে ক্ষণে অভিমুখে লজজাচঞ্চলভাবে প্রসারিত, 
পলকবিহীন, এবং যে চাহনি তোমার দেহস্থিত ভাবাকৃতি উদ্গিরণ করিতেছে, 

এই চাহনিতে বল কোন্ সে স্থকৃতী যাহাকে তুমি বার বার দেখিতেছ ।” 
ইহার অনুরূপ ভাব গাহাসশুসঈতে (গাখাসপ্তশতী ) লক্ষ্য করা যায়। 

কুমারীর কোন সথী তাহার পিতৃম্বসাকে বলিতেছে । 
“হিঅঅটিঠঅসস্ দিজ্জউ তগুআঅস্তিং ণ পেচ্ছহ পিউচ্ছা 
হিঅঅটিঠওম্হ কংতো৷ ভণিউং মোহং গআ৷ কুষ্বরী ॥' 

(গাহাসশুসঈ ৩৯৮ ) 
_হে পিসিমা, এই কুমারীকে তাহার হদয়স্থিত জনের হস্তেই সমর্পণ 

কর। সেষে কৃশ হইতেছে ইহা কি তোমরা লক্ষ্য কপ্িতেছ না ।॥ “আমার 
হদয়স্থিত জন কোথায়” এই বলিয়া সেই কুমারী মোহগ্রস্ত হইয়াছে । 

নব অন্ুরাগিনী কোন নায়িকা নায়কের নিকট পঞ্্র্ধারা অন্রাগাতিশয় 
প্রকাশ করিতেছেন । 

জং জং পুলএমি দিসং পুরও লিহিঅ বব দীসসে তত্তো। 

তুহ পড়িমাপড়িবাডিং বহুই ব্ব সঅলং দিসাঅকং । 
_-(গাথাসপ্তশতী ৬৩০ ) 

_-যে যে দিকে আমি ধৃষ্টি গ্রদান করি, সেই সেই দিকে তোমাকে সমুখে 
যেন লিখিত ( চিত্রিত ) দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দিক চক্রই যেন তোমার 

প্রতিমা বহন করিতেছে ।” 

গাহাসতসঈ'র কোন নায়িকা নিজের অনুরাগাধিক্য প্রকাশ করিতেছে 

আর সেই সংগে অত্যনুরক্ত নায়কের কথাও বলিতেছে। 

জং জং সে ণিজ.বাঅই অঙ্গোআমং মহং অণিমিসচ্ছো। 
পচ্ছাএমি অ তং তং ইচ্ছামি অ তেণ দীসম্তভং ॥ ( গাহা ১৭৩) 

-+আমার যে যে অঙ্গের দিকে সে (নায়ক ) অনিমেষলোচনে চাহিয়া 
থাকে, আমি (নায়িকা) সেই সেই অংগ (লজ্জার উদয়ে) প্রচ্ছাদিত করি । আবার 

তাহা দ্বারা দৃশ্তমান হউক (আমার অভিলাষের জন্ত ) তাহাও ইচ্ছা করি ।” 
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এইগুলির সহিত আমরা চণ্ীদাস প্রভৃতির পদের তুলনা করিতে পারি। 
চণ্ডীদাস__ 

জ্নদাস-_ 

“কাহাবে কহিব মনের মরম 

কেবা যাবে পরতীত। 

হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা 

সদাই চমকে চিত ॥ 

গুরুজন আগে ঈ্রাড়াইতে নারি 

সদা ছল ছল ত্বাখি। 

পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 

সব শ্যামময় দেখি | 

সখির সহিতে জলেকে যাইতে 

সেকথা কহিবার নয়। 

যমুনার জল করে ঝলমল 

তাহে কি পরাণ রয় ॥ 

কুলের ধরম রাখিতে নারিনু 
কহিলু সবার আগে। 

কহে চণ্ডীদাস শ্যাম স্থনাগর 

সদাই হিয়ায় জাগে ॥ 

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে । 

পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ (বৈ. প. পৃ ৩৭7 

তুলনীয় £ রবীন্দ্রনাথ__ 
প্রতি অঙ্গ কাদে তব প্রতি অঙ্গ তরে। 

প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলনে ॥ 

হৃদয়ে আচ্ছম্ধ দেহ হৃদয়ের ভরে 

মুরছি পড়িতে যায় তব দেহ পরে। 
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন 

অধর মরিতে চায় তোমার অধরে। 



বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩১৭ 

ূর্বরাগের একটি শ্রেষ্ট লক্ষণ একটি কথায় কবি বিষ্যাপতি রাধার মুখ দিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

“এক সর সব দিশ দিখিঅ কাহৃ।” (বিগ্যাপতি ২৪৩) 

-িবর্দিকে একমাত্র কানাইকেই দেখি, আর কিছু দেখিতে প!ই না।' 

“দরসনে লোচন দীঘল ধার” (বৈঃ পঃ ৮৩ পৃঃ) 
“যেদিকে পসারি আখি দেখি শ্যামময়” 

তুঃ-( গোবিন্দদাস )-- 
“লোচনহি শ্টামর বচনহি হা/মর 

হামর চাকু নিচোল। 

্যামর হার হদয়ে মণি হামর 

শ্তামর সখি করু কোর” । ( বৈ. প. পৃ. ৬৬৫) 

ইহার সহিত তুলনা করুন. 
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না, দেখ তার মৃতি। 

সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফৃতি ৷” 

_-( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ 
তুলনীয়_ 

“আমি তারে খুজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।” 

॥ গীতবিতান ॥ রবীন্দ্রন।থ 

গাহাসত্তঈ'র (গাখাসপ্তশতী ) একটি কবিতায় নায়িকার অপরূপ রূপলাবণ্য 

প্রকাশ করা হইয়াছে । 

“জ্স্স জহিং বিঅ পঢ়মং তিস্সা অঙ্গন্মি নিবডিআ! দিটুঠী। 
তস্স তহিং চিঅ ঠিআ! সববঙ্গং কেণ বি ণ দিটৃঠং |” 

__গাখাসপ্তশতী ৩৩৪ 

-_-“তাহার (নায়িকার ) যে অংগে যাহার দৃষ্টি প্রথমতঃ পতিত হইয়াছে, 

সেই অংগেই তাহার সেই দৃষ্টি লাগিরা রহিয়াছে । কাজেই কেহই তাহার সকল 
ম"গ দেখিতে পারে নাই ।” 

ইহার সহিত জ্ঞানদালের পদ্ঘটর তুলনা করা যাইতে পারে। 
“দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে । 

এক অংগে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥? (বে প* ৬৮২ পৃ.) 



৩১৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

গোবিন্দদাসের একটি পদে রাধার পূর্বরাগের প্রায় সমন্ত দিকই বগি 

হইয়াছে দেখিতে পাই। 
সজনি মরণ মানিয়ে বু ভাগি। 

কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি 
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥ 

পহিলে শুনিলে। হাম শ্টাম ছুই আখর 
তৈখনে মন চুরি কেল। 

না৷ জানিয়ে কো। এছে মুরলী আলাপই 
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥ 

ন! জানিয়ে কো এঁছে পটে দরশায়লি 
নব জলধর জিনি কাতি। 

চকিত হইয়া! হাম ধাহা ধাহা ধাইয়ে 

তাহা তাহ। রোধয়ে মাতি | 

গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন হুন্দরী 
অতয়ে করহ গ্রিশোআস। 

যাকর নাম মুরলী রব তাকর 
পটে ভেল সো পরকাশ ॥ (বৈ, প. পৃ. ৫৭৬। 

“দর্শনে উননুখী দরশন স্থখে সথথী 
আখি মোর নাহি জানে আন। 

ধাহা ধাহা! পড়ে দিঠি তাহা অনিমেখে ছুটি 
সে রূপমাধুরী করে পান।” 

_শ্যামদাস, বৈ. প পৃ. ৫১৫ 
স্মমরুর একটি গ্লোকে নায়িকার নব অন্ুরাগের বর্ণন। দেখা যায়। 

তদ্বজাভিমুখং বিনমিতও দৃষ্টিঃ কৃতা৷ পাদয়ো- 

স্তন্যালাপকুতৃহলাকুলতরে শোত্রে নিরুদ্ধে ময় । 
পাণিভ্যাঞ্চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো। গণ্ডয়োঃ 

সখ্যঃ কিং করবানি যাস্তি শতধা যংকঞ্চুকে সন্ধয়ঃ | 

( অমরুকম্য, সন্দহৃক্তিকঃ ২1৪৬৪ ) 

--“তাহার (নায়কের ) মুখের সামনাসামনি হইলে মুখ নামাইয়াছি এবং 
আমার দৃষ্টি পাষের দিকে নিযুক্ত করিয়াছি, তাহার বাক্য শুনিতে উৎন্ক 
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হইলে আমার কর্ণতুইটি আচ্ছাদিত করিয়াছি, গণ্ডস্থলে পুলক দেখা দিলে হাত 
দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিয়াছি, কিন্তু সখীগণ, যখন আমার কাচুলি শতধা ছিন্ 
হইয়া যাইতেছে, তখন আমি কি করিব 

এই পদটিকে অনুসরণ করিয়া বিষ্যাপতি শ্রীরাধার পূর্বরাগের বণনা 

করিরাছেন। 

অবনত আনন কএ হুম রহলিহু 

বারল লোচন চোর । 

পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল 

জনুসে টাদ চকোর ॥ 

ততহু সঞ্চে হঠে হঠি মোঞ্ে আনল 

ধএল চরণ পর রাখি । 

মধুকর মাতল উড়এ ন পারএ 
তইও পসারএ পাখি ॥ 

মাধবে বোললি মধুরস বানী 
সে শুনি মুছু মোঞ্ে কান। 

তাহি অবসর ঠাঁম বাম ভেল 

ধরি ফুল ধন পচ বান॥ 

তশ্গকে পসেদে পসাহনি ভাসলি 

পুলক হু তইসন জাগু। 

চুনি চুনি ভএ কাচুঅ ফাটলি 
বাহুক বলআ। ভাগু । 

ভন বিদ্ভাপতি কম্পিত কর হো৷ 

বোলল বোল ন৷ যায়। 

রাজা সিব সিংহ রূপনরা অন 

সামর হুন্দর কায়॥ ( বৈ. প. পৃ. ৮২ ) 

গাহাসত্রসঈর' প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে অন্গরাগ প্রকাশের যে রীতি 
দেখি ভাহারই প্রতিধ্বনি শুনি বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদাবলীতে। 

ককং তৃংগথণুকিখিত্তেণ পুতি দারটিঠআ৷ পলোএসি। 
উল্লামিঅ-কলস-পিবেসিঅগ.ঘ-কমলেণব্ব মুহেণ ॥ 

__গাহাসতসঈ ৩/৫৬। 
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“হে পুত্রি, উন্নমিত কলসদ্বয়ের উপর নিবেশিত পৃজাপদ্মের মত তোমার 
তুংগম্তনদ্বয়ের উপর মুখ রাখিয়া, দ্বারে দীড়াইয়া তুমি কাহাকে অবলোকন 
করিতেছ । 

কোন একটি কবিতায় দেখি দৃতী নায়ক-সমীপে নায়িকার প্রণয়াতিশয় ব্যক্ত 
করিতেছে । 

'ধীরাবলশ্বিরীঅ বি গুরুঅণ-পুরও তুমন্মি বোলীণে। 
পড়িও সে অচ্ছি-ণিমীলেণ পম্হটিঠও বাহো। 

-গাহাসত্তসঈ 81৬৭ 

_তুমি চলিয়া গেলে পর গুরুজনের সমুখে ধের্যাবলম্বন করিয়া স্থির 
থাকিলেও তাহার (নায়িকার ) অক্ষি-নিমীলন ঘটিলে পন্মস্থিত বাস্প (অশ্রু) 

পতিত হইল ।” 
বলরাম দাসের পদেও শ্রীরাধার ঠিক এই অবস্থা দেখা যায়। 

“শ্ুনইতে কানহি আনহি শুনত 

বুঝাইতে বুঝই আন । 

পুছছইতে গদ গদ উত্তর না নিকসই 
কহইতে সজল নয়ান।” ( বৈ. প. ৭২৯ পৃ.) 

গাহাসন্তসঈ'র কবিতাগুলির মধ্যে নায়িকার অপূর্ব রূপ-লাঘণ্যের কথা 
রসপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে । নিম্নের এই কবিতাটিতে নায়িকার 

সৌন্দ্যাতিশয় বণিত হইয়াছে । 

“কই সা ণিব্বগ্রিজ্ইই জীঅ জহালোইঅশ্মি অঙ্গশ্মি 
দিটিঠী ছুব্বল-গাই বব পঞ্চপড়িআ ণ উত্তরই ॥ --গাহা ৩।৭১ 

“যাহার (যে কোন ব্যক্তির) দৃষ্টি সেই নারিকার যে অঙ্গে পতিত হয়, 

তাহার সেই দৃষ্টি পন্ধ-পতিতা দূর্বল গাভীর মত সেই অঙ্গ হইতে আর উত্খিত 

হয় না, তাহার সমগ্র শরীরের সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া বর্ণনা করা যায়।” 
ইহার সহিত বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের এই বিখ্যাত পদটির তুলনা করিতে 

পারা যায়। বৈষ্ণব কবিও এইমুরে কথা বলিতেছেন। 

আলো৷ মৃঞ্ কেন গেলু যমুনার জলে । 
ছলিয়া নাগর চিত হবি নিল ছলে ॥ 

রূপের পাথারে আখি ডূবিয়া রহিল। 

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 



বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩২১ 

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান। 

অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ ॥ (পদকল্পতর ১২৩) 

আবার, “সেঅচ্ছলেন পেচ্ছঅ তন্থুএ অঙ্গম্মি সে অমাঅস্তং 

লাবঞ্্ং ওসবই তিবলি-সোবাণ-বত্তীএ ॥ 

( গাথাসপ্তশতী ৩।৭৮) 

“দেখ, তাহার ( সেই রমণীর ) শবীর-লাবণ্য তাহার কৃশ অঙ্গে পরিমাপিত 

হইতে না পারিয়া যেন স্বেদচ্ছলে ব্রিবলীরূপ সোপান পংক্তিদ্বারা অপ্যত 

হইতেছে ।” 

ইহার সহিত ভক্তকবি গোবিন্দ আচাধ্যের একটি পদ্দের তুলন! করা যায়। 

ঢল ঢল কাচ। অঙ্গের লাবণি 

অবনী বহি! যায়। 

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে 
মদন মুরুছা পায় ॥” 

(পদকল্পতরু ৯৫২, বৈ. প. পু. ২৯২) 
কালিদাস “মেঘদূত” কাব্যে নায়িকার অপূর্ব রূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

তন্বী শ্টামা শিখরিদশন! পকুবিশ্বাধবোষ্ঠী 
মধ্যে ক্ষাম। চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিক্লনাভিঃ | 

শ্রোণীভারাদলসগমন স্তোকনআ! শুনাভ্যাং 

যা তত্র শ্তাৎ যুবতী বিষয়ে ত্বপ্টিরাগ্যেব ধাতুঃ | 
( মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২২) 

“সে ( যক্ষপ্রিয়া ), তন্বী, শ্যামা, কুন্দদন্তা, পাকা তেলাকুচার মতো রক্তাধরা, 
মাঝা ক্ষীণ, চকিতহরিণদৃষ্টি, নিম্লোদরী, নিতম্বভারে মন্দগতি এবং স্তনভারে 
আনত, সেখানে তাহাকে দেখিলেই মনে হুইবে যেন সে তরুণীদের মধ্যে 
বিধাতার অপূর্ব সষ্টি |” ইহার সহিত জয়দেব গোস্বামীর রুত শ্রীরাধিকার 
বূপবর্ণন। স্মরণ কর] যায়। 

প্রাকৃত-পৈ্ষলে'র একটি পদে নায়িকার বূপ-লাবণ্যের বর্ণনা নাই । 
“তরল-কমল-দল-সরি-জুঅণঅণ। 

সরঅ-সমঅ-সমি-স্থসরিস-বঅণা | 

মঅগল-করিবর-সঅলস-গমণী 

কমণ স্থকিঅফ্কল বিহি গড়ু রম্ণী 8৮ (প্রারুত-পৈঙ্গল ) 
১ 



৩২২ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

“চঞ্চল কমলদল সদৃশ যাহার নয়নযুগল, শরৎকালীন চন্দ্রের 
আনন, মদমত্ত করিবরের মত অলসগমনা, কোন্ স্থকৃতির (পু 
বিধাতা সেই রমণীকে গড়িয়াছেন ।” 

"বন্ধুকছ্যতি বান্ধবোহয়মধরঃ নিগ্ধমধুকচ্ছবি-। 
গণ্ডে চণ্ডি, চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনং ॥” 

(গীতগোবিন্দ ১০ম সগ) 

“হে চণ্ডি তোমার অধর বন্ধুকপুস্পের শ্ায় 

(লাল), কপোলে মহ্য়াপুস্পের শ্রী, নয়ন নীলপদ্মকে লজ্জ। দেয়।* 
বড়ু চণ্ডীদাসের পদটিতে অনুরূপ বর্ণন! দেখা যায়। 

কমলবদনা রাধা হরিণনয়নী । 

আনত কপাল তার আধশশি জিনী ॥ 
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল। 

ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥ 

তিলফুল জিণী নাসা কম্বুদম গলে । 

কনক যুথিকামালা বাহুযুগলে ॥ 
কমলকলিকা সম তার পয়োভারে। 

ভমরুসদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে ॥ 
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে । 

চরণযুগল থলকমলে আকাবে ॥ 

করিরাজ জিনি বাধা করিল গমনে । 

গাইল বড়ু চণ্ীদাস বাসলীগণে ॥ 

(শ্রীকষ্ণকীর্তন, তান্ুলখণ্ড) 

সংস্কৃত প্রকীর্২কবিতার সংগ্রহগ্তলিতে তরশী নারীর চমৎকার বর্ণনা দেওয়া 

হইয়াছে । বৈষ্ণব-পদাবলীতে (্রীকুষ্টের ) পূর্বরাগে শ্রীরাধার বর্ণনাও অন্থ্রূপ 
ভাবে দেওয়া হইয়াছে । চৈতন্যোত্তর যুগে রাধার রূপবর্ণনা ক্রমশ কিয়া 
গিয়াছে । কেননা, বৈষ্ণব কবিগণ সরখথীর ভাব অবলম্বন করিয়৷ রাধারুফের 

সেবা করিয়াছেন। 

গাহাসত্ুসঈর একটি পদে আছে,-- 

পত্তণিঅন্বপফংসা হাণুতিজাএ সামলঙ্গীএ। 

জলবিস্বুএহি চিন্ছরা রুঅস্তি বন্ধন্স ব ভঞণ ॥ (গাহা-_-১।৫৫) 



বৈষব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারশ্টীয় প্রেমকবিতা ৩২৩ 

"ন্ানোতী্ণা শ্টামলাঙ্গীর প্রাপ্তনিতহ্বম্পর্শ চিক্রগুলি পুনরায় বন্ধনভয়ের 
জন্তই যেন জলবিন্দু দ্বারা রোদন করিতেছে ।” 

উক্ত পদের সহিত বিদ্ভাপতির এই পদছুইটি স্মরণ করা যায়। 

আবার-- 

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা। 

কামিনী পেখলু সিনানক বেলা ॥ 

চিকুর গলয়ে জলধার!। 
বিখারল মোতিম ঝারা ॥ 

বদন মুছল পরচুর । 

মাজি ধয়ল জন্গ কনয় মুকুর ॥ 

তেই উদসল কুচজোরা। 

পলটি বৈঠায়ল কনক কটোরা । 
নীবিবন্ধ করল উদেস। 
বিষ্ভাপতি কহ মনোরথ সেস॥ ( বৈ. প. পৃ. ৮* ) 

যাইতে পেখলু' হম নাহলি গৌরী । 
কথি সঞ্জে প ধনি আনলি চোবি | 

কেশ নিঙ্গাড়িতে বহ জলধার1। 

চামরে গলয়ে জন্গ মোতিম হারা! 

অলকহি তীতল তহী অতি শোভা 
অলিকুল কমলে বেড়ল মধুলোভা ॥ 
নীরে নিরঞ্জন লোচন বাতা 
সিন্দুর মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা।। 
সজল চীর রহ পয়োধর সীম! । 

কনক বেলে জন্থ পড়ি গেও হীম! ॥ 

ও লুকি করইতে চাহে কি দেহা। 

অবহু' ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা ॥ 
এছে ফেরি রস না পায়ব আর । 
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার ॥ 

বিদ্াপতি কহে শুল্হ মুরারি। 

বসনে লাগল ভাব ওরপ নেহান্রী॥ (বৈ.প পৃণ৮১) 



৩২৪ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

চণ্ডীদাসের পদেও ইহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। 

নাহিয়া উঠিতে নিতহ্থ ভটীতে 
. পড়েছে চিকুর রাশি । 

কালিয়া আধার কনক চাদার 

ম্রণ লইল আসি॥ 

আবার, সতসঈর কোন পদে দেখি-_- 

মগঞগং চ্চিম অলহস্তো হারে পীণুগ্নআণ' থণআণং । 

উব্বিগগো ভমই উরে জমুণাণইফেণপুঞ্জবব ॥ (গাহাসত্তসঈ ৭৬৯ । 

-__“পীনোন্নত স্তনযুগলের পথ লাভ করিতে না পারিয়! হার যমুনা নদীর 
ফেনপুণের স্যার বুকের উপর যেন উদিষ্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ।” 

ইহার সহিত বিছ্যাপতির পদটির তুলনা করা যায়__ 
পীন পয়োধব অপরূপ স্থন্দর 

উপর মোতিমহার। 

জনি কনকাচল উপর বিমল জল 

ছুই বহ স্থরসরি ধার ॥ 

অথবা বড়ু চণ্ডীদ[সের-_ 

গিএ গজমুতীহার মণি মাঝে শোভে তার 
উচ কুচ যুগল উপরে । 

ইআ। সমান আকারে স্থবরেশ্বরী ছুই ধারে 

পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ॥ 

প্রভৃতি স্মরণ কর যাইতে পারে । 

গোবর্ধনাচাধ্যের “আয্যাসপ্তুশতীতে' তরুণী রমণীর সৌন্দর্য-বর্ণনা দেখা 
যায়। 

পূর্ববর্তী ভাবতীয় কবিগণ পূর্বরাগ-বিধুরা নায়িকার অপূর্ব বর্ণনা করিয়াছেন। 
এই সমস্ত বর্ণনায় নায়িকার শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিবর্তনই 
লক্ষ্য করি। 

গাহা-সততসঈর নায়িকা পূর্বরাগের বিরহে সন্তপ্ত। হইয়। বলিতেছে__ 

নিদ্ধং লহস্তি কহিঅং স্ুণস্তি খলিঅক্খরং ণ জম্পস্তি, 
জাহিং ন দিট্ঠো সি তুমং তাও চিঅ সহজ স্হিআও ॥ 

( গাহা-সতসঈ ৫1১৮) 



বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩২৫ 

_-“হে স্থভগ, যে রমণীরা তোমাকে দেখে নাই, তাহারাই স্খী (আছে), 

কেননা! তাহার! নিদ্রা যাইতে পারে, অপরের কথা শুনিতে পারে এবং 
তাহাদিগকে শ্থলিতাক্ষরে কথা বলিতে হয় না ।” 

এই পদটির ছায়া অবলম্বন করিয়া পদকর্তা গোবিন্বদাস নিম্নলিখিত পদটি 
রচন। করিয়াছেন । 

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে 
যব ধরি পেখলু কান । 

কত শত কোটি কুন্থম শরে জরজর 

রহত কি যাত পরাণ ॥ 

সজনী, জানুল বিহি মোহে বাম। 
দুহু লোচন ভরি যো হরি হেরই 

তু পায়ে মঝু পরণাম ॥ 

সথনয়নি কহত কানুপন্ন হামর 

মোহে বিজুরি সম লাগি। 
রসবতি তাক পরশ রলে ভাত 

হামারি হৃদরে জলু আগি॥ 
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত 

চপলজীবনে মধু সাধ । 

গোবিন্দদ(স ভণে প্রীবল্পভ জানে 

রসবতি রম মরিয়াদ ॥ ( পদকল্পতরু ২৩৪) 

গাহাসতসঈর' কোন পদে দেখি-__ 

দ্ৃতী নায়ককে নায়িকার নিকট লইয়া ঘাইবার জন্য নায়িকার বিরহ বর্ণনা 
করিতেছে । 

বালম দে বচ্চ মরই বরাঈ অলং বিলম্বেণ। 

সা তুজ.ব দংসণেণ বি জীবেজ্জই ণশ্ি সংদেহো। 
(গাহা ৫1৮৭ ) 

--হে বালক (অজ্ঞ ), শীত্র চল, হতভাগিনী সেই নায়িকা মারা যাইতেছে, 

বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তোমার দর্শন ঘটিলেই সে বাচির! যাইবে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই।, 



৩২৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

সতুক্তিকর্ণাম্বতে' অমরসি“হের নামে প্রচলিত একটি পদে আছে-- 

কুচৌ ধত্ত কম্পং নিপততি কপোলঃ করতলে 
নিকামং নিঃশ্বাসঃ সবলমলকং তাগুবয়তি । 

দৃশঃ সামর্থ্যানি স্থগয়তি মুহুর্বাম্পসলিলং 
প্রপঞ্চোইয়ং কিঞ্চিতব সখি হ্বদিস্থং কথয়তি ॥ 

( সহুক্তিকর্ণামবত ২২৫1১] 

«তোমার কুচযুগ কম্পিত হইতেছে, কপোল করতলে নিপতিত হুইতেছে, 
নিঃশ্বাস বাম সরল অলককে প্রবলভাবে সঞ্চালিত করিতেছে, মুন মু্ঃ বাশ্প- 
সলিল তোমাব দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করিতেছে, এই সকল প্রপঞ্চ হে সখি, তোমাৰ 
স্বদয়স্থিত ভাবকেই বলিয়৷ দিতেছে ।' 

ককুক্তিমুক্তাবলী”র একটি কবিতায় অন্তুরূপ ভাব দেখি। 

শ্বাসেষু গ্রীথিমা মুখং করতলে গণ্স্থলে পাপ্ডিম। 
মুঙ্জা বাচি বিলোচনেই শ্রপটলং দেহে চ দাহোদয়ঃ | 

এতাবৎ কথিতং যদস্তি হাদয়ে তশ্তাঃ কৃশাঙ্গ্যাঃ পুনঃ 

তজ্জানালি নন ত্বমেব স্থভগ শ্লাঘতা স্থিতিস্তত্র যা ॥ 

(হুক্তিমুক্তাবলী ৪৪1৮ ) 
--“তাহার শ্বাসসমূহে দীর্ঘ বিস্তৃতি মুখ করতলে, গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা, বাক্যে 

ুত্রা অর্থাৎ বাক্য যেন অবরুদ্ধ, চক্ষুতে অশ্রুবাশি, দেহে দাহের উদয়, এই পযন্ত 
তো মুখে বলিলাম সেই কৃশাঙ্গীর হৃদয়ে যাহা! আছে, হে স্ুভগ, তাহা একমাত্র 
তুমিই জান, সেখানে যাহা আছে তাহাই একমাত্র শ্লাঘ্য | 

শাঙ্গধর-পদ্ধতিতে উদ্ধৃত একটি কবিতায় দেখি-_- 

গোপায়ন্তী বিরহজনিতং ছুঃখমগ্রে গুরূনাং 
কিং ত্বং মুঞ্ধে নয়নবিস্তং বাম্পপুবং রুনৎসি। 
নত্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আহ্ত্ীকতন্তে 

শয্যৈকাস্তঃ কথয়তি দশামাতপে দীয়মানঃ ॥ 

( শাঙ্গধর-পদ্ধতি ১০৯৫) 
“গুরুজনদের অগ্নে বিরহজনিত ছুঃখ গোপন করিতে করিতে, হে মুগ্ধে, 

কেন তুমি নয়ন-বিগলিত বাপ্প-প্রবাহকে রুদ্ধ করিতেছ, রাক্বিতে রাত্রিতে 
নয়ন-সলিলের দ্বারা আত্রীকূত এই যে তোমার শধ্যাপ্রান্ত যাহা তুমি রৌস্রে 
দিয়াছ, তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়! দিতেছে ।” 
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রূপ গোস্বামী পন্তাবলীতে অন্ুরূপভাবেই ্ত্রীরাধার বর্ণনা! করিয়াছেন। 
এইগুলির সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগে বিধুরা! শ্রীরাধার চিত্র ল্মরণ 

করিতে পারি £ 

গোবিন্দদাস__ নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব। 

করতলে বয়ন ঘন অবলম্ব ॥ 

খেনে তন্থ মোড়সি করি কত ভঙ্গ । 

অরিবল পুলক মুকুলে ভরু অঙ্গ ॥ 

এধনি মোহে না করু আন ছন্দ । 

জনলু' ভেটলি শ্তামর চন্দ ॥ 

ভাব কি গোপমি গোপত না রহই। 
মরমক বেদন বদন সব কহুই॥ 

যতনে নিবারমি নয়নক লোর । 

গদগদ শবদে কহসি আধ বোল ॥ 

আন ছলে তঙ্গন আন ছলে গদ্থ। 

সঘনে গতাগতি করসি একাস্ত। 

দূরে রহু গৌরব গুরুজন লাজ। 
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ।” 

( বৈ. প. পৃ. ৫৭৫, পদকল্পতরু, ৭০ ), 

আবার 

রাধামোহুন দাস__ কি তুহ ভাবসি রহসি একান্ত। 

ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ ॥ 
কহ কই চম্পক গোরা । 

কাপমি কাহে সঘন তন্গ মোড়ি ॥ 
ঘাম কিরণ বিশ্থু খাময়ি অঙ্ক । 

না জানিয়ে কাহুক প্রেম তরঙ্গ । 

জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বামে। 

বিশোয়াস করু রাধামোহন দাসে ॥ 

(শ্রশ্ীপদাম্বৃতমাধুরী, পৃঃ ৫৫) 
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অথবা, 

চণ্তীদাসের পদ এ সখি সুন্দরী কহ কত মোয়। 

কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥ 

অবর কাপয়ে তুয়া ছল ছল আখি। 
কাঁপিয়ে উঠয়ে তন্থ কণ্টক দেখি ॥ 

মৌন করিয়৷ তুমি কিবা ভাব মনে 
এক দ্িঠি করি রহ কিসের কারণে ॥ 

(শ্রশ্রীপদামৃতমাধুবী পৃঃ ৫৬ 

কুক্তিমুক্তাবলীতে নায়িকার পূর্বরাগের বিরহের ভিতর দেখিতে পাই-__ 
স্বাং চিন্তা-পরিকল্পিতং স্থভগ সা সম্ভাব্য রোমাঞ্চিতা 

শ্ন্যালিঙ্গন-সঞ্চলদভূজযুগেনাত্মানমালিঙ্গতি | 

কিঞ্চান্তদ্বিরহব্যথা প্রশমনীং সংপ্রাপ্য মৃচ্ছাং চিরাৎ 
প্রত্যুজ্জীবতি কর্ণমূলপতিতে ত্বশ্নামমন্ত্রাক্ষরৈ; ॥ 

( স্ুক্তিমুক্তাবলী, ৪৪1২৩ ) 

“হে সথভগ, চিন্তা-পরিকল্পিত তোমাকে (উপস্থিত) মনে করিয়া সেই 

( রোমাঞ্চিত ) বালা শূস্তালিঙ্গনে প্রসারিত হপ্তদ্বার নিজেকে আলিঙ্গন করে, 

আরও কি বলিব, অনেকক্ষণ পধন্ত বিরহ-ব্যথা-প্রশমিনী মৃচ্ছা প্রাপ্ত হইয়া আবার 
কর্ণমূলে তোমার নাম-মন্ত্রাক্ষর পতিত হইলেই পুনরুজ্জীবিত হুইয়। উঠে ।” 

বৈঞ্চব পদাবলীতেও এই ভাবটির সাক্ষাৎ মিলে, প্রিয়ের বা! প্রিয়ার নাম- 

মন্ত্াক্ষর কানে প্রবেশ করিলে বিরহী বা বিরহিণীর সকল বিরহ-ব্যাি-মৃচ্ছা 
অপনীত হয়। 

গৌরপদাবলীতেও দেখি শ্রীচৈতন্ত কষ্ণ-বিরহে মৃচ্ছা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ 
কষ্ণ-নাম-গুণগান গাহিয়া তাহার মৃচ্ছা ভঙ্গ করিতেন। 

এই ধারারই পরিণতি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখি-_ 

গোবিন্দদাস_- গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন 
অলখিত বিষম বেয়াধি। 

কি কব ধনি মনি মন্ত্রমহৌষধি 
লোচনে লাগল সমাধি ॥ 

থেনে খেনে অন্ধ- ভঙ্গ তনু মোড়ই 
কহত ভরমময় বাণী । 
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শ্তামর নামে চমকি তন্গ ঝাপই 

গোবিন্বদান কিয়ে জানি ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫৭৯) 
আবাব--- 

গোবিন্দদাস__ তহি এক স্থচতরি তাক শ্রবণ ভরি 
পুনপুন কহে তুয়া নাম। 

বহুখনে স্থন্দরী পাই পরাণ ফেরি 
গদগদ কহে শ্যাম শাম ॥ 

নামক অছু গুণ না শুনিয়ে ভ্রিভুবন 
মৃতজন পুশ কহে বাত। 

গোবিন্দদাস কহ ইহ সম্ম আন নহ 

যাই দেখহ মধু সাথ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৬৫১) 

কালিদাসের “কুমার-সম্ভবে' দেখি যে_ 

শিবের প্রতি অন্ুরাগিনী উম। স্বপ্রদর্শনে ও প্রতিকতি-দর্শনে বিরহ-বিনোদন 
করিতেছেন । 

ত্রিভাগশেষাস্থ নিশাস্থ চ ক্ষণং নিমীল্য নেত্রে সহসা! ব্যবুদ্ধত। 
ক নীলক্ ব্রজশ্যত্যলক্ষ্যকগাপিতবাহুবন্ধন! ॥ 

(কুমার সম্ভব ৩।৫৭ ) 

রাত্রির তিন প্রহর যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন আমার সখী (পার্বতী ) 

একবার চক্ষু বুজিয়া অকম্মাং জাগির। উঠে । 

'নীলক্, কোণায় ষাও'__এই কথা অন্ফুটভাবে বলে আর যে নাই তাহার 
যেন গল! জড়াইয়! ধরে ।' 

“গাহাসত্তসঈর' নাগ্িকা পৃররাগের বিরহে অনুরূপ আচরণ করিতেছে 
দেখা যায়। 

সঅণে চিন্তামইঅং কাউণ পিঅং ণিমীলি অচ্ছাএ। 

অরাণো উবউড়ো পমিচলবলমাহি' বাহাহিং ॥ (গাহাসত্তসঈ ২৩৩) 

_-'চোখ বুজিয়! শয্যার উপর ( সেই রমণী ) নিজের প্রিয়তমকে চিন্তাস্থিত 
করিয়! (বিরহে ) প্রশিখিল বলয়যুক্ত বাহুদ্ধারা নিজেকেই আলিঙ্গন করিতেছে । 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ভাবটি পাওয়া যায়-_- 
গোবিবদাস-_ মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ। 

চীতহু তুয়া দরশন ছুর আপ ॥ 
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বিরহক বেদনে সো! বরনারী । 
নিরজনে বিরচই মুরতি তোহারি ॥ 
দারুণ দৈব ততহি' লাগ নেল। 

লিখইতে আন আন ভৈ গেল ॥ 

লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ ॥ 
হেরি হেরি সুন্দরি পড়লহি ধন্দ ॥ 

ভাঙ, ধন্ুয়া ভেল লোচন বাণ। 
অঙ্ষে অনঙ্গ হেরি হুরল গেয়ান ॥ 
পুন কিয়ে লিখিব যতন করি তোয়। 

ভীতক চীতপুতলি ভেল সোয় ॥ 
গোবিন্দদাস কহুই করি সেবা । 

শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা ॥ 

( বৈষ্ণব-পদাবলী, পৃষ্টা ৬২০ ) 

কবি রাজশেখর নায়িকা “কপ্পৃর-মঞ্জরীশ্র পূর্বরাগের বিরহ বর্ণনা 

করিয়াছেন । 
সহ দিঅহণিসাহিং দীহরা সাসদণ্ড 

সহ মণিবলএহিং বাহধারা গলস্তি। 

তুহ স্হঅ বিওএ তীঅ উব্বিংবিবীএ 
সহ তণুলআএ ছুব্বল! জীবিআসা ॥ 

-_ রাজশেখর, কপ্পুরমঞ্জরী, ২য় জবনিকা। (২1৯) 

--পিনরাজ্ি তাহার দীর্ঘশ্বাস পতিত হয়, মণিময় বলয় ও বাম্পধারা 

বিগলিত হয়, হে স্ভগ, তোমার বিয়োগে উদ্দেগিনী তাহার তমন্থলতা ও 
জীবনের আশা! উভয়ই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ॥” 

বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বরাগ-বিধুর। প্রীরাধার অবস্থাও ঠিক এইভাবেই বর্ণনা 
করিয়াছেন 

অসিত পক্ষের শশী যেন দিনে দেখি । 

শ্রাবণের ধার! যেন ঝরে ছুই আ্বাখি ॥ 

ধরণী শয়নে অজ ধৃলায় ধূসর | 

উঠিতে বসিতে নারে কাপে কলেবর ॥ 
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কোকিলের গান যেন কুলিশ সমান । 

জৈমিনি জৈমিনি বলে মুন্দে ছুনয়ান ॥ 
ফুকরি কান্দিতে তার নাহিক শকতি। 

তোমা বিনে জীবন সংশয় রসবতী ॥ 

বলরাম বলে যদি দেখিবে রাখারে । 

অবিলম্বে ব্রজপুরে কর আগুসারে ॥ (বৈ. প. পৃঃ ৭৫৩ ) 

সদুক্তিকর্ণামৃতে উল্লিখিত রাজশেখরের একটি পদে দেখি--বিরহিণী 

নায়িকাকে যোগিনী বলা হইয়াছে । 

“আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবুত্তিঃ পরা 

নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ। 

মৌনং চেদমিদং চ শৃন্তমখিলং যিশ্বমাভাঁতি তে 
তদ্ত্রয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিং বা বিয়োগিন্তসি ॥ 

__কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয় ৪১৬, সহুক্তিক ২২৫।২ 

_-তোমার আহারে বিরতি, সমস্ত বিষয়গ্রামে পরা নিবৃত্তি, আর 

তোমার নাসাগ্রে নয়ন, মন একতান, এই তোমার মৌন, এই যে অখিল বিশ্ব 

তোমার শৃস্ত বলিয়া আভাত হইতেছে, হে সখি, আমাদের বল, তুমি কি 

তাহা হইলে যোগিনী হইলে, না বিয়োগিনী হইলে ।, 

চণ্ীদাসের রাধাও ঠিক অন্থুরূপ আচরণ করিয়াছেন। 
রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথ। | 

বসিয়। বিরলে থাকয়ে একলে 

না শুনে কাহারো কথা ॥ 

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 

না চলে নয়নতারা । 

বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে 

যেমতি যোগিনী পারা ॥ (পদকল্পতরু ৩০ ) 

সহৃক্তিতে উদ্ধত লক্ীধর কবিরও একটি পদে পূর্বরাগবিধুরা৷ নায়িকার: 

অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে দেখা যায়__ 
“যদ্দোর্বল্যং বপুধি মহতী সর্বতশ্চাম্পৃহা য- 
ন্নাসালক্ষ্যং ঘদপি নয়নং মৌনমেকাস্ততো যৎ। 
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একাধীনং কথয়তি মনম্তাবদেষা দশা তে 

কোই সাবেকঃ কথয় সুমৃখি ব্রহ্ম বা বল্পভো বা॥ 

_-সব্ক্তিক ২২৫৫ 

দেহে তোমার দৌর্বল্য, সবদিকেই মহতী অস্পৃহা, তোমার নয়ন 
নাসালক্ষ্য, তোমার একান্ত মৌনভাব, তোমার এই দশা বলিয়! দিতেছে, 
একাধীন' হইল তোমার মন। কে সেই এক, বল, হে স্থমুখি, সে কি ব্রন্ধ ন 
বল্লপভ ?” 

গোবর্থন আচাধ্যের আধ্যাসপ্তশতীতে বাধাকষ্ণ-বিষয়ক একটি কবিতার 

রাধার পুবরাগের বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে । শ্লোকটি পূর্বেই একবার উল্লেখ 
কর। হইয়াছে । 

'গায়তি গীতে শংসতি বংশে বাদরতি সা বিপঞ্চীবু। 

পাঠয়তি পঞ্জরশ্কং তব সন্দেশাক্ষরং রাধা ॥ 

( __আর্ধ্যাসপ্তশতী ২১১! 
“হে কুষ্, রাধা তোমার সন্দেশাক্ষর (অর্থাৎ কৃষ্ণ এইরূপ, এই রকম 

তাহার রূপগুণ) গীতে গান করিতেছেন, বংশীতে বলিতেছেন, বীণায় 

বাজাইতেছেন, তাহার খাচার শুক পাখীকে পড়াইতেছেন |” 

শরণ হইতেছেন জয়দেবের সমসামঘ়িক স্থপ্রসিদ্ধ কবি । তাহার একটি শ্লোক 

পাওয়! যায় প্পগ্যাবলীতে” | শ্লোকটি বৈষ্ঞব-প্রেম-কবিত। বলিয়া গৃহীত 

হইয়াছে । এই কবিতার সহিত পাথখিব প্রেম-কখিতার কোন পার্থক্য নজরে 
পড়ে না। 

মুরারিং পশ্বন্থ্যাঃ সথি সকল-মঙ্গং ন নয়নং 
কৃতং হচ্ছৃন্বস্ত্যা হরি-গুণগণং শ্রোজ-নিচিতম্। 
সমং তেনা-লাপং সপদি রচয়ন্ত্যাঃ সুখময়ং 

বিধাতু নেঁবারং ঘটন-পরিপাটি-মধুরিম। ॥ 
(-_ পদ্যাবলী ২৩৫ : 

“সখি, যখন আমি মুরারিকে দর্শন করি তথন বিধাতা আমার সকল 
অঙ্গকেই নয়ন করিয়া দেন না কেন? যখন আমি হরির গুণগানের কথা শুনি 

তখন আমার সকল অঙ্গকেই কর্ণ করিয়! দেন না কেন? যখন আমি তাহার 
সহিত আলাপ করি, তখন সহসা আম।বরু সকল অঙ্গকে মুখময্ করেন না কেন ! 

বিধাতার এই সংঘটন-সমূহ ভাল নহে ।” 
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সহৃক্কিকর্ণামবতে ধৃত অমরুর একটি শ্লোকে দেখি-__ 

ন জানে সংমুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি পরিয়ে । 

সর্বাণ্যঙ্গনি মে যাস্তি শোত্রতামৃত নেত্রতাম্ ॥ 

( সহুক্তিক--২।৯৭1৫ ) 

“প্রিয়তম সামনে আসিয়া প্রিয় কথা বলিলে আমার সমস্ত অঙ্জ কেন 

কর্ণ বা চক্ষুতে পরিণত হয় না, জানি ন1।” 

এইগুলির সহিত--“পদ্যাবলী”তে সংকলিত একটি বৈষ্ণব পদের সাদৃষ্ত 
লক্ষা করিবার মত। 

বিলোক্য কষ্ণং ব্রজবামনেত্রা £ 
সর্বেন্দ্রিয়ানাং নয়নত্বমেব । 

আকণ্য তদ্দেণুনিনাদওক্গী- 

মৈচ্ছন্ পুনস্ত। শ্রবণত্বমেব ॥ ( পদ্চাবলী ১৫৫) 

_'ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া সমন্ত ইন্দ্রিয়গুলির নয়মত্ব ইচ্ছা করিয়াছিল 

এবং তীহার বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহার! ইন্দ্রির-গুলিকে শ্রবণত্ব আশা 
করিয়াছিল ।” 

বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই ভাবাটি অতি স্থন্দরভাবে জ্ঞানদাস' প্রকাশ 

করিয়াছেন-- 

“রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 

পরাণ পিরীতি লাগে খির নাহি বান্ধে ॥ 

( হরেক মুখোপাধ্যায়ের টবঞ্ণব পদবলী পৃষ্ঠ ৪০০ ) 

আবার-__ 
“যে দেখিবে কষ্ণানন তারে করে দ্বিনয়ন 

বিধি হুইয়৷ হেন অবিচার ॥” 

চৈ চঃ ॥ (রুষ্দাস কবিরাজ ) 

“কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই । 
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুগ্চি ॥ (চৈ: চঃ আমি ৪র্থ) 
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লোচনদাস-_ 

যমুনার জলে যাইতে সজনী 
কালারূপ দেখিয়াছি । 

সবে ছুটি আখি দিয়াছে বিধাতা 
রূপ নিরখিব কি ॥ 

মহাকবি কালিদাসও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। 

তা৷ রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবস্তেযো 
নার্ষ্যো ন জগ্ম, বিষয়াস্তরাণি। 

তথ হি শেষেক্দিয়বৃত্তিরাসাং 

সর্বাজ্মন। চক্ষুরিব প্রবিষ্ঠা ॥ ( রঘু ৭1১২) 
--“সেই নারীগণ বাঘবকে (অজকে) তৃষ্চার্ত নয়ন দ্বারা যখন পান 

করিতেছিল তখন অজকে ছাড়িয়া আর কোন দিকে দৃষ্টি গেল না। যেন 
তাহাদের অপরাপর সকল ইন্জিবৃত্তি দৃষ্টিকে আশ্রয় করিল ।” 

বৈষ্ণব পদাবলীতে জয়দেবের অপরিসীম প্রভাব । কোন কোন বৈষ্ণব কবি 

জয়দেবের গ্লোকের অনুবাদ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, আবার কেহ বা 
ভাব্ধার1 গ্রহণ করিয়াছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে আদিরস ও ভ্ভি- 

রসের সহজ মিতালি লক্ষ্য করা যায়। জয়দেব পদরচনায় সংস্কৃত কবিদের 

অন্রসরণ করিয়াছেন। 

“নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমন্গুবিন্দতি খেদমধীরম্। 

ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্ ॥ 
সা বিরহে তব দীনা!। 

মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়! ত্বয়ি লীনা ॥” 
_গীতগোবিন্দে (বৈঃ পঃ পৃ ৯) 

(রাধার সথী কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহ বর্ণনা করিতেছেন--) 

“বাধা চন্দন ও চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহারা শ্বভাবশীতল, 

তাহার! অগ্নিবংজালা বিস্তার করিতেছে । তিনি এই ছুর্দেবে অধীর হুইয় 

উঠিয়াছেন, মলয় পবনকে চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষম! 
বলিয়া মনে করিতেছেন । মাধব, তোমার বিরহে রাধা অতিশয় কাত; 

হইয়াছেন এবং মদনের বাপ-বর্ণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হইয় 
গিয়াছেন।” 
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ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়! বিগ্ভাপতি লিখিয়াছেন-_ 

নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূন । 
চাদ মানএ জনি আগী। 

'অথবা__ 
চন্দন গরল সমান। 
সীতল পবন হুতাষন জান ॥ 

হেরই স্থধা-নিধি সুর | 

নিসি বৈঠলি সুবদনি ঝুর ॥ ( বৈঃ পঃ পৃঃ ১২৭) 

'গীতগোবিন্দের' একটি কবিতায় কৃষ্ণের মদনাবেগ প্রকাশ কর] হইয়াছে! 
প্রাচীন ভারতীয় কাব্যরীতিতে কবি জয়দেব কবিতাঁটি রচনা! করিয়াছেন । 

শ্লোকটি নিশ্চয়ালংকারের উদাহরণ হিসাবে বহুস্থলে উদ্ধৃত । 

হৃদি বিসলতাহারে৷ নায়ং ভূজঙ্গমনায়ক; 

কুবলয়দলশ্রেণী কণেঠ ন সা গরলছ্যুতি £| 

মলয়জরজেো! নেদং ভম্ম প্রিয়ারহিতে মঙ্গি 

প্রহর ন হুরন্রান্ত্যাইনঙ্গ ধা কিমু ধাবসি ॥ 
(গীতগোবিন্দ ৩1১১) 

( কৃষ্ণ মদনকে বলিতেছে )-- 

“আমার হৃদয়ে মণালের হার, বাস্থঁকি নহে, গলায় নীলপল্পের পত্রাবলী, 
গরলের আভা নয়; অঙ্গে শ্বেতচন্দন ভন্ম নয়, পার্খে আমার প্রিয়া নাই, তবে 

কেন হে অনঙ্গ, তুমি আমাকে হর-ভ্রমে প্রহারের জন্য ক্রোধে ছুটিয়া 
আসিতেছ ।” 

ইহার সহিত বিগ্ভাপতির একটি পদের তুলন! করুন । 

কবি যেন জয়দেবের উক্ত পদটিকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন। পদটিতে 

রাধার মদনের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে। মদন শিবকে পুষ্পবাণে 

( কামবাণে ) পীড়িত করিয়াছিল। 

কতিহু মদন তন দহসি হমারি । 
হুম নহ সঙ্কর ছু বরনারী ॥ 
নহি জটা ইহ বেনিবিভঙ্গ 
মালতি মাল সিরে নহ গঙ্গ ॥ 
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মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। 
ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু ॥ 
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার । 

নহ ফণিরাজ উরে মনিহার | 

নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। 

কেলি কমল ইহ নহএ কপ|ল ॥ 

বি্ভাপতি কহ এহন স্থছন্দ। 

অক্ষে ভলম নহ মলয়জপন্ক ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ১১৫) 
প্রাচীন তামিল সাহিত্যে দেখ! যায়, নাম্ম আড়বার (14810109 4158: ) 

মধুর রমের পদ লিখিয়াছেন। 

তাহার একটি পদে বিরহিনী নায়িকার পালনকারিনী মাতৃস্থানীয়া এক 
মহিল] নারায়ণকে সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন । 

“রূপে গুনে শীলে সে যে গে! তোমারি সমতুল। 

তব দরশন আশে দিবা-নিশি সে ব্যাকুল। 

হে নিঠর, দেখা দাও, দেখা দাও, 
কিবা! নিশি, কিবা দিশি, কিছু নাহি জানে। 

দাই বিভোর তব রূপ গুণ গানে ॥ 

শীতল তুলসী গন্ধে ম্ড তাঁর প্রাণ। 
করিবে চক্রধারী কত ছুঃখ দান ॥ 

(--শরীযতীন্দ্ররামানুজ দাসের অনুবাদ )১ 

'কিষ-কথাম্ততে'ও এই ধরণের পদ দেখ। যায়। 

ইহাদের সহিত গোবিন্দাসের পদটির তুলনা! করিতে পারি 

গোবিন্দদাস- 

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি 

পুলক না৷ তেজই অঙ্গ । 

মধুর মুরলী রবে শ্রুতি পরিপৃরিত 
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥ 

১ যো শ. প. পৃ. ১৬২ (বিমানবিক্ারী মন্দার ) 
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সজনি অব কি করবি উপদেশ 

কানু-অন্ক-রাগে তম্থ মন মাতল 

না গুণে ধরম লবলেশ॥ 

নাসিকা হো সে অঙ্গের সৌঁরভে উনমত 

ব্দন না লয়ে আন নাম। 

নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে 
ধরম রহব কোন ঠাম।॥ 

গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে 

অন্তরে উপজয়ে হাস। 

তহি এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ 

পৃছত গোবিন্দদাস। 
( বৈষুষ পদাবলী পৃষ্ঠ। ৬*৩ ) 

রূপ গোম্বামী রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবার জন্যই *পগ্যাবলী' নাম দিয়া 

একখানি সংগ্রহ-গ্রস্থ রচনা করেন। উহাতে বহু প্রাচীন শ্লোক তিনি 

সন্নিবেশিত করিয়াছেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণ উক্ত গ্রস্থের পদগুলিকে 

অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন দেখা যায়। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের পূর্বর[গ 

হইতে ভাবোল্লাস পর্যন্ত সমস্ত পধ্যায়ই উহাতে দেখা যায়। 

কৃষণকে প্রথমে দেখিয়া রাধা! সথীকে প্রশ্ন করিতেছেন ও কে'। রাধার 

চিন্তে প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ দেখা যায় । 

জবল্লিতাগুবকলামধুরানন-শ্রীঃ 

কক্ধেলিকোরক-করম্িত-কর্ণপূরঃ | 

কোহয়ং নবীননিকষোপলতুল্যবেশঃ 

ংীরবেন সখি মাম-বশী-করোতি ॥ 
--পদ্যাবলী ১৫৮ 

-_- “হে সথি, নবীন নিকষপ্রস্তরের মত বেশধারী কোন একজন-_যাহার 

মুখ ভ্রবল্পির নর্তনের জন্য মধুর ধারণ করিয়াছে, যে অশোক পুশের 

কলিকাকে কর্ণভূষণ করিয়াছে-_বংশীরবে আমাকে অবশ করিয়া দিয়াছে ।' 

জঞানদাসের একটি পদে দেখি-_কুষ্ককে দ্েখিয়। রাধার অঙ্থরাঁগ প্রকাশিত 

হইয়াছে। 
ত্ 
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দেখে এলাম তারে দেখে এলাম তারে। 

'এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥ 

বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞা দিয়া | 

উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥ 
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা । 

আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল বাখা ॥ 

মোহন মুরলী হাতে কদস্ব হেলন। 
দেখিয়া শ্টামের বূপ হলাম অচেতন ॥ 
গৃহকর্ম করিতে এলায় সব দেহ । 

জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্টামের নেহ ॥ 

(বৈষ্ণব পদাবলী ৩৮২ পৃঃ 

ইহার সহিত লোচনদাসের পদটির তুলা করুন। কৃষ্ণকে দেখিয! 

বাধার পূর্বরাগ। 

যমুনার জলে, যাইতে সজনি 

কালা রূপ দেখিয়াছি । 

সবে ছুটি আ্বাখি, দিয়াছে বিধাতা, 
রূপ নিরখিব কি॥ 

পশিলে মোর মনে, নব জলধর, 
নামিছে তরুর মূলে। 

দেখিতে দেখিতে, ' হেদে আচন্থিতে, 

ছু-আখি ভরল জলে ॥ 

ইন্্রধন্থ জিনি, চুড়ার টালনি, 
উড়িছে ভ্রমরা জাল। 

আখি পালটিয়া ন৷ পেলু দেখিতে, 
ঘোমটা হইল কাল ॥ 

বিজুরি বলিয়া | রিহিলু ভাবিয়া, 
অন্থখন রূপ হেরি। টা 

কদন্ব হেলনে বংশী আলাপনে, 

চাহিতে চেতন চুরি ॥ 
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নাহি পরিচয় বংশী সবে কয় 

এ কি হল পরমাদ। 

ও রাঙ্গাচরণে, নৃপুর হইতে 

লোচনদাসের সাধ।॥ 

(শ্রীশ্ীপদামৃতমাধুরী পৃঃ ১০৫) 

আলো মুগ্চি কেন গেলু যমুনার জলে । 

ছলিয়! নাগর চিত হরি নিল ছলে ॥ 

রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল। 

যৌবনের বনে মন হারাইয়৷ গেল ॥ 

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান । 
অন্তরে বিদরে হিয়! কিবা করে প্রাণ ॥ 

_জ্ঞানদাস ( বৈষ্ণব পদাবলী পৃঃ ৩৭৯) 
ইহার সহিত আমর প্রাচীন কবির লিখিত একনী পদের তুলনা করিতে 

পারি। নায়িকার চিত্তে প্রেমের স্থচন। বর্ণনা করা ছইয়াছে। প্রাচীন কবি 
9 বৈষ্ণব কবি একই স্থুরে কথ! বলিতেছেন । 

বারংবার-মনেকধা সখি মরা চুতত্রমাণাং বনে 

গীতকর্ণদরী প্রণালবলিতঃ পুংক্কোকিলানাং ধ্বনিঃ | 
তন্সিন্নদ্য পুনঃ শ্রুতি প্রণয়িনি 'প্রত্যঙ্গ-মৃত্কম্পিতং 

তাপশ্চেতসি নেত্রয়োস্তরলতা৷ কম্মাদকম্মান্মম ॥ 
__সছুক্তিকর্ণামৃত ২।৫।১ 

“বারংবার আমি সখি, বহুভাবে আশ্রতরুর বনে কর্ণগহবর পথে কোকিলের 

ধ্বনি পান করিয়াছি, আজ সেই ধ্বনি কানে পৌছিতেই কেন অকম্মাৎ আমার 

প্রত্যঙ্গ উৎকম্পিত হইতেছে, চিত্তে তাপ জন্মিতেছে, নেত্রযুগলের তরলতা৷ 

দেখা দিরাছে ।” 

ভবভূতির “মালতী-মাধব নাটকে দেখি__ 

( মালতীর প্রতি সখীর উক্তি) 
“পাঙুক্ষামং বদনং হৃদয়ং সরসং তবালসং চ বপুঃ। 

আবেদয়তি নিতান্তং কেভ্রিয়রোগং সথি হাদন্তঃ৮॥ 

_ “তোমার বদন মলিন ও ক্ষীণ, হৃদর রসপূর্ণ, শরীর অলসতাপূর্ণ, সখি, 
তোমার অন্তর অত্যন্ত ক্ষেত্রিয় রোগকে প্রকাশ করিতেছে ।” 
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সখীগণ শ্রীরাধাকে প্রশ্ন করিতেছেন নিশ্চয়ই তুমি শ্রীকে অস্রক্ত 

হুইয়াছ। 

কামং বপুঃ পুলকিতং নয়নে ধৃতান্ত্রে 

বাচঃ সগদ্গদপদাঃ সখি কম্পি বক্ষঃ। 

জ্ঞাতং মুকুন্দমুরলীরব-মাধুরী তে 
চেতঃ স্থধাংশুবদনে তরলী-করোতি ॥ 

(-_পদ্যাবলী ১৮১) 

“হে সখি, তোমার শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন ছুইটি অশ্রপূর্ণ এবং বক্ষঃ 
কম্পিত হইতেছে, _হে চন্দ্রবদনী, বোঝা যাইতেছে মুকুন্দের মধুর বংশীধবনি 

তোমার চিত্ত তরঙ্গিত করিতেছে ।” 

অগ্ভ সুন্দরি কলিন্দনন্দিনী- 

তীরকুগ্তভূবি কেলি-লম্পটঃ। 

বাদয়ন্ মুরলিকাং মুুমু- 
মাধবে। হরতি মামকং মনঃ ॥ 

(-_কস্যচিৎঃ পদ্যাবলী ১৬৫ ) 

-_-হে সুন্দরি, অগ্য যমুনাতীরস্থ কুঞ্জে সেই কেলি-লম্পট মাধব মুহুমু'ছুঃ 

মুরলীধ্বনি করিয়! আমার মন হরণ করিতেছে ।” 

ইহার সহিত বডুচণ্ডীদাসের একটি পদ্দের তুলনা করা! যায় । 

কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে। 
কেন। বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 
বাশীর শবদে মে। আউলাইলে 1 রান্বন ॥ 

(শ্রুষ্ণকীর্তন, বংশীথগ্ড ) 

তুলনীয় ( রবীন্দ্রনাথ )- 
ওগে! কে যায় বাশবী বাজাম়ে 
আমার ঘরে কেহ নাই যষে। 

তারে মনে পড়ে যারে চাই ষে 

তার আকুল পরাণ বিরহের গান 

বাশি বুঝি গেল জানায়ে। 
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সারা বিভাবরী কার পুজা করি 
যৌবন ভালা সাজায়ে, 
ওই বাশিষ্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায় 

আমি কেন থাকি হায় রে। ॥ কড়ি ও কোমল।॥ 
গুজরাটের ভক্তকবি নরসিংহ মেহতা পঞ্চদশ শতান্বে আতিভূতি হন। 

তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন। তাহার রচিত পদে 
পূর্বরাগ, আক্ষেপ প্রভৃতির স্থন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ছুই একটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি ।১ 

কেম জাণ্ড জল যমুনা ভরবা 

বাঘল ভীএ বেধানীরে | 
কামনগারে। নেপ নচারে 

লটকে হু লোভানীরে। 

_"কেমন করিয়া যমুনায় জল ভরিতে যাইব । 
বাশী আমাকে অন্তরে বি ধিম্বাছে, লোভনীয়্ার চোখ নাচিতেছে, আমি 

তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি |” 

বাসলভী বাই মারে বহালে 

মন্দির মাং ন রহে বায়বে 

ব্যাকুল থইলে বহালানে, 

জোবাশুং করুং উপায় রে। 

_-“আমার দয়িত বাশী বাজাইয়াছে, আমি আর রহিতে পরিতেছি না, 

এত ব্যাকুল হইরাছি আমি । তাহাকে দেখিবার কি উপায় করি ।” 

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ-_ 

বাশরি ধ্বনি তুহু অমিয় গরল রে 

হাদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে 
আকুল কাকলি ভূবন ভরল রে 

উত্তল প্রাণ উতরোয়। - ভানুসিংহের পদাবলী 

এই সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, ভারতীয় 

কবিগণ বহপূর্বেই নায়ক-নায়িকার "পূর্বরাগ” “অনুরাগ” অবলম্বন করিয়া 

১ ডঃ [বমানবিহা রী মন্বুমদার- যো. শ. পদাবলীর ভূমিকা] (পৃঃ ১৯৩-১৯৪ ) 
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কাব্য-কবিতা রচন! করিয়াছেন । বৈষ্ণব কবিগণ এই সমস্ত উপাদান অবলম্বন 

করিয়া! রাধাকুষের পপূর্বরাগ' “অঙ্থরাগ' বর্ণনা করিয়াছেন । ভারতীয় প্রেম- 
কবিতার ধারাই বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় অনুস্থত হইয়৷ অপূর্ব স্ষমা-মণ্ডিত 

হইয়! উঠিয়াছে। রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে দেখা যায় লৌকিক নরনারীর 
প্রেমকে অবলম্বন করিয়। রচিত কতকগুলি “প্রেমকবিতাকে' “বৈষ্ণব কবিতা 

বলিয়! ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । বৈষ্ণব গ্রেম-কবিতা ও ভারতীয় 

প্রেমকবিতার মধ্যে প্রথম অবস্থায় স্বর্ণ ও লৌহের মত কোন স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য 
ছিল না। এই পার্থক্য বা ভেদরেখ! টান! হইয়াছে অনেক পরে । প্রাকৃচৈতন্ 

যুগের পদাবলীতে এই মিশ্র সবরের আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও 
বড়ুচগ্ডীদ[সের পদ[বলীতে সাহিত্যের আদিরম ও ভক্তিরস উভয়ই দেখা যায়। 

শ্রাচৈতন্তের প্রভাবেই এই ভেদরেখা স্পষ্ট হইয়। উঠে এবং বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা 

লৌকিক প্রেম-কবিত! হইতে আলাদা হইয়া যায়। 

রূপগো্বামীর “উজ্জলনীলমণি' ও পগ্ভ(বলী'তে উদ্ধত পদে রাধার পৃ 
রাগের বিরহের দশমী দশার বর্ণনা দেখা যার। পদটি পৃৰকালীয় কোন 
কবি কর্তৃক রচিত। 

পঞ্চত্বং তন্ছরেতু ভূত-নিবহা; স্বাংণে বিশস্ক ক্ফুটং 
ধাতারং 'প্রণিপত্য হস্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বয়মূ। 

তদ্বাপীঘু পয়্তদীয়-মুকুরে জ্যো তি-শুীয়াঙ্গনে 
ব্যোক্সি ব্যোম তদীয়-বজ্মনি ধরা তভ্তালবুস্তেই নিলঃ ॥ 

(-_ষাণ্ম/সিকস্স, পছ্য।বলী ৩৩৬) 

--“আমার এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি করুক, পঞ্চ মহাভূতও স্ব স্ব বিভাগে 
প্রবেশ করুক--তথাপি বিধাতাকে অবনত মন্তকে প্রণতি করিয়া এই একটি 

মাত্র বরই প্রকটভাবে যাল্ক! করিতেছি যে কৃষ্ণের অবগাহনদীঘিকাতে 

আমার দেহস্থিত জলাংশ, তাহার দর্পণে জ্যোতিরংশ, তীয় অঙ্গনের আকাশে 
মদীয় আকাশাংশ, তাহার যাতায়াত পথে পৃথিবী এবং তালব্যজনে আমার 
দেহস্থিত বাষুর অংশ প্রবিষ্ট হউক 1” 

উক্তপদের ভাব অবলম্বন করিয়া গোবিন্দদাস রাধার পূর্বরাগের বিরহ 

ন্ব্ণনা করিয়াছেন। 
যাহ? পু অরুণ চবণে চলি ধাত। 
তাছ 1 তাহ? ধরণি হইয়ে মনু গাত ॥ 
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যো সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ। 
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥ 

এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ"। 

এঁছে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥ 

যে! দরপণে পন নিজ মুখ চাহ । 

মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥ 

যে! বীজনে পু' বীজই গাত। 
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃছু বাত ॥ 

যাই! পু ভরমই জলধব শ্ঠাম | 

মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥ 

গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি । 

সো যরকত তন্ু তোহে কিয়ে ছোঁড়ি ॥ 
( বৈ: পঃ পৃঃ ৬৪৭) 

_শ্রীমতী বলিতেছেন যে কষ্ণবিরহ ও মৃত্যুর দ্বন্দ খুচিয়া যায়, যদি 
আমি মরণের মধ্যে দিয়া গোকুলচাদকে পাই। মৃত্যু হইলে পঞ্চভূতের গঠিত 
নশ্বর দেহ পঞ্চভূতেই ত মিলায়? আমার দেহের মৃত্তিকা যেন সেই স্থানের 

মৃত্তিকা হয় যাহার উপর দিয় আমার প্রাণনাথ তাহার কোমল চরণ ফেলিয়া 

চলিয়৷ যান। যে সরোববে তিনি নিত্য ত্বান করেন, আমার দেহের জল- 

পদার্থ যেন সেই সরোবরের জল হয়। যে দর্পণে প্রাণকান্ত নিজের মুখ দেখেন, 
আমার দেহের তেজ-অংশ যেন তাহাতে জ্যোতি হয়। যে তালবৃন্ত দিয়া 

প্রতি আপন অক্ষে বীজন করেন, আমার দেহের বায়বীয় অংশ যেন সেই তাল- 

বৃন্তের মু অনিল হয়, আর যেখানে সেই নবঘন শ্যাম গগনে নবমেঘের মত 

ভ্রমণ করেন, আমার দেহের আকাশাংশ যেন সেই স্থানে গগনরূপে 

বিরাজ করে । 

বৈষুব-পদাবলীর “প্রেম-বৈচিত্ত্য* ও আক্ষেপানুরাগ 

বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের মতে বিপ্রলম্ত শূঙ্গার চারি প্রকার- পূর্বরাগ, মান, 

প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস। 
প্রেম-বৈচিত্ত্য বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের এক অপূর্ব হৃষ্টি। প্রাচীন অলংকার 

শাস্ত্রে ইহার পৃথক্ উল্লেখ দেখা যায় না। 
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প্রাচীন কাব্যাদিতে দেখা যায়, নায়িকা অন্থরাগের আধিক্যবশতঃ 
অনুপস্থিত প্রিয়কে নিজেকে বা! শ্বজনকে নিন্দা করিতেছে । তাহাকে 

আক্ষেপান্ুরাগ বলা চলে। ( “আক্ষেপান্ুরাগ” বিপ্রলম্ত শৃঙ্গারের মধ্যে পড়ে। 
কেননা ইহা পূর্বরাগ-অন্গরাগ পধ্যায়ে ধরা হয়।) আবার গাঢ় অঙ্গরাগ 
অপরূপ ভাবে প্রকাশ পাইলে “প্রেম-বৈচিত্ত্য' বলা চলে, তবে বৈষণব-রসশাস্তে 
£প্রেমবৈচিত্ত্য' বিশেষ গ্যোতনা! লাভ করিয়াছে । 

বৈষ্ণব-রস-শান্ত্কার দূপ গোম্বামী তাহার উজ্জল-নীলমণি গ্রন্থ 
বলিয়াছেন--“প্রেমবৈচিত্য-সংজ্ঞন্ত বিপ্রলম্তঃ” (“প্রেমবৈচিত্ত্াকে  বিপ্রলন্ 
বল! হয়” )। --( উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪১৫১) 

“প্রিয়ন্ত সন্নিকর্ষেইপি প্রেমোৎকর্ষ-ম্বভ/বতঃ | 

যা বিশ্লেষধিয়াত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিন্ত্যমুচ্যুতে |” 
_উজ্জলনীলমণি, শৃঙ্গার ভেদ প্রঃ ১৫।১৪৭ 

-_প্রেমোতকর্ষ ্বভাবে প্রিয়তমের সন্নিকটস্থ খাকিয়াও বিরহ-ভয়োথ যে 

আতি, তাহাকে 'প্রেষবৈচিত্ত্ বলে।” প্রেমোতকর্ষকে স্থায়ী অন্থরাগ 

বল! হয়। স্থলবিশেষে অন্ধরাগ কোনও অনিবার্ধ বিলাস-বৈভবে সমৃদ্ধ হইয়া 

পার্থবর্তা প্রিয়জনকেও হারাইস়া দেয়। “বৈচিত্ত্” অর্থে ব্যাকুলতা বা বেদনা, 
মিলনের মধ্যেও বিরহের স্থর । প্রিয়তম কৃষ্ণের নিকট থাকিয়াও শ্রীরাধার 

অন্তর বিরহের বেদনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত “চিত্র 

শব্দটির কোন সম্পর্ক নাই। রূপ গোস্বামী ইহার দিগদর্শন করিয়াছেন । 

আভীরেন্দুহুতে ক্ষুরত্যপি পুরস্তীব্রানুর[গোখয়া 
বিশ্লেষজর-সম্পদা বিবশধীব্ত্যন্ত-মুদ্ঘৃণিত! | 

কান্তং মে সখি দর্শয়েতি দশনৈর্দ্গৃর্ণশম্পা্কুরা 
বাধা হস্ত তথা ব্যচেষ্টত যতঃ কষ্টোইপ্যতৃন্বিম্মিতঃ | 

( উজ্জ্লনীলম্ণিঃ ১৫।১৪৮ ) 

( বুন্দা পৌর্ঘমাীকে বলিতেছেন )-- 
“অহো, ব্রজেন্দ্রনন্মন সমুখেই বিরাজমান থাকিলেও শ্রীরাধা পৌঢ় অন্ুরাগ- 

জনিত আতিশয্যে বিবশ-বুদ্ধি হুইয়! মহাধূর্ণাগ্রস্ত হইলেন এবং “হে সখি, 
প্রাশেশ্বরকে একটিবার দেখাও এই বলিয়া দস্তে তৃণাস্কুর ধারণ করিয়া এন্প 

চেষ্টাই করিলেন যাহাতে হয়ং শ্রীরুষ্ণও বিশ্মিত হইলেন ।” 
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বৈষব-কবিগণ এই ভাব অবলম্বন করিয়া রাধা-কৃষ্ণের * প্রেম বৈচিত্র 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

চণ্তীদাসের একটি পদে দেখি-_ 
এমন পিরীতি কভূ দেখি নাই শুনি । 
পরাণে পরাণ বাধা আপনা আপনি ॥ 

দুহু কোরে ছু কাবে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 

তিল আধ ন! দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥১ ( বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৫) 

পরিপূর্ণ যিলনেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা বর্তমান। ইহা! গাঢ় প্রেমের এক- 
প্রকার স্বভাব। বিরহের এই প্রচ্ছন্নস্থর ধ্বনিত হয় বলিয়াই ইহাকে বিপ্রলস্ত 
শঙ্গারের অন্তভূক্তি করিতে হয়। 

কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে আছে, ক্াজা ছুত্তন্ত হংসপদিকার 
গান শুনিয়া ইষ্টজন-বিরহ না থাকিলেও অত্যন্ত উৎকধ ঠা বোধ করিতেছেন । 

শকুন্তলাকে ভূলিলেও সে স্বতির মর্মে লাগিয়। আছে। 

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংস্চ নিশম্য শব্দান্ 
পর্য্যৎস্থকে৷ ভবতি যৎ স্থখিতোহপি জন্তঃ | 

তচ্চেতসা স্মরতি নৃনমবোধপূর্বং 
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহদানি ॥ 

_-শাকুস্তলে, পঞ্চম অঙ্কে (৫1২) 

_-'রম্য দৃশ্য দেখিয়। ও মধুর শব শুনিয়া হুখাবস্থিত প্রাণীও যে উৎকষ্টিত 
হয়, তাহার কারণ নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্ত ভাবে স্থিরত্বপ্রাপ্ত গত 

জন্মের ভালবাস! স্মরণ করিতে থাকে 1, 

স্থখমগ্ন ব্যক্তির চিত্তে বিচ্ছেদ্ধের আশংকা বর্তমান থাকে । মিলনের 

মাঝেও বিচ্ছেদের হর-_ 

“ছুহ্ কোরে দুছ' কাদে বিচ্ছেদ ভারিয়া।৮  (চত্ীদাস) 

১ চণ্তীদাস- 
এমন পিরীতি কত দেখি নাই শু'ন। 

নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দুর মানি॥ 

সম্মূথে রাখিয়া করে বলনের বাও। 

মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপে গাও॥ -ইত্যা্ি 
€ বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা ৫০) 
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শ্রারাধার প্রেম- - 

রসবতি বৈঠি রসিকবর পাশ। 

রোই কহই ধনি বিরহ হুতাশ ॥ 

আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম । 

বিরহজলধি কত পওরব হাম ॥ 

নিকটহি নাহ না হেরই রাই। 

সহচরি কত পরবোধই তাই ॥ 
কান্থু চমকি তব রাই করু কোর । 

গোবিন্দদাস হেরি ভোর ॥ _-গোবিন্দদাস 

( বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা-_৬০২ ) 

শ্রীকৃষ্ণের পার্খে উপবেশন করিয়াও অন্থরাগবশতঃ তাহাকে যেন শ্রীরাধ। 
দেখিতে পাইতেছেন না, অমনি বিরহে হ। ছুতাশ করিতেছেন । 

শ্াকষ্ণের প্রেম-বৈচিত্তা-_ 

আর কিয়ে কনক কষিল তন্ত সুন্দর 

দ্রশ পরশ মধু হোয়। 

উর পর পাণি হানি খিতি শুতল 

আকুলকণ্ঠে ঘন রোয় ॥ 
সজনি না বুঝিয়ে প্রেম-তরঙ্গ | 

বাইক কোরে চমকি হরি বোলত 

কব হব তাকর সঙ্গ ॥ 

আর কিয়ে শ্রবণে শুনব হাম তাকর 

সো প্রিয় মধুরিম ভাষ। 
নয়নহি বয়নচান্দ কিয়ে হেরব 

কৌমুদি হাসবিকাস ॥ 
রাইক কোরে কান্থ এছে বিলপই 

ব্রজবনিতাগণ হাস। 

প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল 
কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

- গোবিন্দদান ( বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা-_৬০২) 
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রবীন্দ্রনাথ-- 
“প্রিয়তম, আমি বিরহিণী 
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে ।” __দীনাঃ-মহুয়া । 

আবার-- 

“বিরহবিধুর নয়নসলিলে মিলনমধুর লাজে” 

--অনন্তপ্রেমঃমানসী | ( রবীন্দ্রনাথ ) 

আগেই বলিয়াছি সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্ে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলিয়া প্রেমের 
কোন বিভাগ কল্পিত হয় নাই । সংস্কৃত কাবো প্রেমের চিত্রের অঙস্কণে দেহের 

গ্রাধান্যই দেখা যায়। কালিদাস ও ভবভূতির কাব্যে প্রেম দেহমুখ্য অবস্থা 
হতে দেহাতীত অবস্থায় যাত্রা! করিঘ্াছে, প্রেম সেখানে অস্তমু্খীন হইয়াছে । 
অনেক পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার প্রেম-বৈচিত্ব্য ও ভাব-সম্মিলন 
কল্পানায় দেহাতীত প্রেমের মহিমময় এশ্বধয প্রকাশ 'পাইয়াছে। বৈষ্ণব 

প্রেমকবিতার এই ভাবটি কালিদাস ও ভবভূতি হইতে খাত্রা করিয়া বৈষ্ণব 

প্রেকবিতার মধ্যে পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে এবং পরে রবীন্্রনাথেও 
মাসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়! মনে হয়। 

কালিদাস তাহার “ঝতু-সংহারে' বসন্ত-বর্ণনার সময় বলিয়াছেন__ 

“সমীপবভ্তিঘধুনা প্রিয়েষু 

সমৃৎস্থকা এব ভবন্তি নাধ্য2” (খতুসংহারে ৮ম গ্লোক) 

-( এই -বসন্তকালে ) “আপন প্রিয়তম নিকটে থাকা সত্বেও রমণীর 

কেমন যেন সমূত্স্থক, উৎকন্ঠিত ও বিরহ।তুরবৎ হইয়া উঠিয়াছে । 

ইহার সহিত উপরে উল্লিখিত রূপ গোম্বামীর “প্রেম-বৈচিত্ত্যে'র সংজ্ঞা 

তো একই কথা । 

ভবসভূতির মধ্যে দেখি প্রেমে বিরহ-মিলন-বোধ ভাবাবেগে একাকার 

হইয়া গিয়াছে । 

বিনিশ্চেতুং শক্যে ন স্থখমিতি বা দুঃখমিতি বা 
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু যদঃ 
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিযৃচেন্দ্িয়গণো 
বিকারশ্চৈতন্তং ভ্রমস্নতি সমুন্সীলয়তি চ ॥ ূ 

(-_-উতররামচরিত ১ম অক্ক )' 
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-_“বুঝিয়! উঠিতে পারিতেছি না এ সুখ না৷ ছুখে, আমি প্রমাদদ্রস্ত ন! 
নিত্রিত, আমার শরীরে বিষসঞ্কার হইতেছে না যগ্পানজনিত মত্ততী 

আবিভূত হইতেছে । যখনই তোমার গাত্রম্পর্শ হইতেছে তখনই বিহ্বলত' 
উৎপাদন করিয়া কি অদ্ভুত বিকার আমার চৈততন্ত কখনে! বিলুপ্ত কখন প্রবুদধ 
করিতেছে ।” 

ভবভূতির “অদ্বৈতং হৃখছুঃখয়োঃ” ইত্যাদি কবিতাটির ভাব দেহধর্মকে 
ত্যাগ করিরা উর্ধে উঠিয়াছে। কবিতাটি অন্য প্রসঙ্গে একবার উদ্ধৃত করিয়াছি: 
এই কবিতাদ্বয়ের ভাব ও বৈষ্ণব কবিতার “প্রেমবৈচিত্ত্য' রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে 

রূপ পাইয়াছে, প্রসঙ্গত; বলা যায়, বৈষণব-কবিতা। যেন প্রাচীন ও আধুনিক 
যুগের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথ 

“তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্য। কখনো কহিনি 
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী 

পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে 1” (-_দীনা মুর; ' 
“তার পাশে আছি তবু নির্বাসন ।” 

(-_ মেঘদূত- লিপিক। ' 
আবার-_ 

সে অসীম ব্যথা অসীম সখের 

হৃদয়ে হৃদয়ে রহে, 
তাই তো আমার মিলনের মাঝে 

নয়নে সলিল বহে। 

এ প্রেম আমার সুখ দুঃখ নহে ॥” (-_ রবীন্দ্রনাথ 
এই প্রেমোৎকর্ষ বা! প্রেম-বৈচিত্য অনেক সময় আক্ষেপের দ্বারাও প্রকা, 

করা যাইতে পারে। তাই আক্ষেপানুরাগও প্রেম-বৈচিত্তযের মধ্যে পড়ে 

তবে 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' ও “আক্ষেপানুরাগ' এক কথা নয়। আক্ষেপাহ্থরাগ প্রেম 

বৈচিত্রের একটি দিক। আক্ষেপের দ্বারা গাঢ় অন্ুরাগ প্রকাশ করা! 

আক্ষেপান্ুরাগের আষল কথা। কৃষ্ঞপ্রেমে বিধুরা রাধার আক্ষেপের অং 
'নাই। এই আক্ষেপ নানা ভাবে আক্মপ্রকাশ করিতে পারে। এই আক্ষেপাহ 
রাগেও বিরহের স্বর শোন! যায় বলিয়৷ ইহাকে বিপ্রলন্ত শৃক্ষারের মধ 
'ধন্ধিতে হয়। 
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অজ্জ মএ তেণ বিণ! অণুহুঅ-সথহাই সংভরস্তীএ। 
অহিণব-মেহাণং রবে। ণিসামিও বজ কঝপডহো বব ॥ 

(গাহাসত্সঈ ১২৯) 

_- বর্ধাসময়ে) আজ তাহার বিরহে আমি পূর্বাহ্গভূত স্বখরাশির কথা 
স্বরণ করিয়া নবমেঘের শব্দকে যেন বধ্য-পটহের শব্দরূপে শুনিতেছি।' 

আবার, ভরিমো৷ সে গহিআর-ধুঅ-সীস-পহোলিরালউলিঅং 
বঅণং পরিমল-তরলিঅ-ভমরালি-পইপ্ন-কমলং ব। 

(গাহাসত্তসঈ ১।৭৮) 

--(চুস্বনার্থ) অধর গৃহীত হইলে, মস্তক কম্পন সহকারে ও কুণ্ডল 
্রঘূর্ণনে আকুলিত ভ্রমরবৃন্দের দ্বারা প্রকীর্ণ একটি কমব্ধের মত তাহার বদন 

স্বরণ করি। 

সছুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার প্রবাহে কর্ণাটদেবের একটি কবিতা আছে, তাহাতে 
দেখা যায় নায়ক পূর্বান্ভূত স্থখের উল্লেখ করিতেছে । 

মুখং জ্যোৎ্সস।-লোক-প্রসরধবলাক্ষং ক নু ময়া 

পনর ব্যং ততশ্মিত-মধুর-সুগ্ধাল্পদশনমূ$ 
ক সা শ্রব্যা বাণী বিজিত-কলহংসীকলরুতা 

বিলাসা! বীক্ষ্যন্তাং ক চ সহভূবো ধীর-ললিতা £॥ 
(সহৃক্তিক ২৯২২) 

--কবে আমি আবার সেই জ্যোৎমালোকের মত ধবল অক্ষিযুক্ত মুখ 

দেখিতে পাইব, যে মুখে মুগ্ধ ও মধুর মৃদু হাস্যহেতু দন্তগুলি অল্প অল্প দেখা 
যাইতেছিল। কলহংসীর মধুর রবকে লজ্জা দেয় এমন মধুর বাক্য আর 

কবে শুনিব। আর কবেই বা ধীরললিত বিভব দেখিতে পাইব ” 

কোন অজ্ঞাতনামা কবির একটি পদ সছুক্তিতে দেখিতে পাই । নায়ক 

নায়িকার সহিত পূর্বে যে স্থখ অনুভব করিয়াছে তাহার রোমস্থন করিতেছে। 
লল্লীলালাপং বিনিপতিত-কর্ণোৎপলদলং 

অবৎন্যেদক্রিনং হ্থুরতবিরতিক্ষামনয়নম্ | 

কচাকর্ষক্রীড়ামরলধবলশ্রো ণিস্ভগং 

কদা তদ্তরষটব্যং বদনমবদাতং মৃগদৃশঃ ॥ (সহুক্তিক ২৯২1৫) 
_ “সেই মৃগনয়নার শুভ্র মুখ কৰে দেখিব-__যে মুখ হইতে বিলাসালাপ ক্ষরিত 

হইতেছে, যেখানে নয়ন ছুইটি স্থুরতকেলির পর ক্লান হইয়! গিয়াছে, যে মুখ 
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স্বেদক্ষরিত হওয়ায় মলিন হইয়! গিয়াছে, কেশকর্ধণ হেতু সরল ও ধবল ভরযুক্ত 

হওয়ায় হুন্দর হইয়া! উঠিরাছে 1” 

বিশ্বনাথ কবিরাজের একটি শ্লোকে দেখি নায়ক প্রবাসে গিয়া সহচরের 

নিকট নায়িকার স্বখস্থৃতি বর্ণন| করিতেছে । পদটি তাহ|র “সাহিত্য-দর্পণের" 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধত (৩1১৬৪ )। 

মরি সকপটং কিঞ্চিৎ কাপি প্রণীত-বিলোচনে 

কিষপি নয়নং প্রান্তে তিধ্যগবিজ.স্তিততারকমূ। 

শ্মিতম্পগতাম [লীং দৃষ্টধা সলজ্জমব্যঞিতিম্ 

কুবলয়দৃশঃ স্মেরং স্মেরং স্মর/মি তদাননম্ ॥ 

-_কেনিও গোপন স্থান হইতে (নায়িক1) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কেবল 

ছুইটি নয়ন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, নয়নের তারকাযুগল ঈষৎ বক্র 

ভাবে বিক্ষ(রিত হইয়াছিল এবং সখাঁকে অল্প হাসিতে দেখিয়া লজ্জায় অবনত 

অথচ মৃদু হাসিতে পূর্ণ আননের কথ। আমার বার বার মনে পড়িতেছে ॥ 
সহৃক্তিতে বিদ্য। কবির একটি শ্লোকে দেখি, নায়িকা সখীকে বলিতেছে-__ 

নায়কের সঙ্গে পূর্বে যে স্থখ অনুভব করিয়াছি তাহা বলিবার আমার ক্ষমত 
নাই । পদটি 'সাহিত্য-দর্পণে'ও (৩15) উদ্ধত হইয়াছে । 

ধন্যাসি মং কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেগি 

নশ্মশ্মিতং চ বদনং চ রসং চ তন্থয। 

নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েন 
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি ম্মরামি ॥ 

(বিছ্যায়াঃ ), ( সহৃক্তিক ২।১৪০।২ ) 

“হে সখী, তৃমিই ধন্া, প্রিয়সঙ্গমে সেই স্থরতের সময়েও তুমি স্থিরভাবে 
মিষ্টকথা বলিতে পার। কিন্তু আমার প্রিয়তম যখন নীবীবন্ধে করম্পর্শ 
করেন, তখন যদি আর কোন কথা আমার ম্মরণ থাকে 1, 

ইহার সহিত আমরা গোবিন্দদাসের পদটির তুলনা করিতে পারি। 
নবঘন কিরণ বরণ নব নাগর 

মন্দিরে আওল মোর । 

লোল নয়নকোণে মদন জাগায়ল 

মৃদু মু হাসি বিভোর ॥ 
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সজনি কি কহব বরজনি আনন্দ । 

স্বপনবিলোকন কিয়ে ভেল দরশন । 

মঝু মনে লাগল ধন্দ ॥ 

উর পর কষলপাণি অবলম্বনে 

দুরে করল আনোআন। 

নিবিহক বন্ধ বিমোচন নাগর 

কি করল কিছুই না জান।॥ 

তৈৈখনে মদন কুস্থমশর হানল 

জরজর জীবন মোর । 
গোবিন্দ দাস কহ গৌরি আরাধন 

বিফল কি যাইবে তোর ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৯৯) 

সদুক্তিকর্ণামৃতের এই শূঙ্গার-প্রবাহে অচলকবির একটি পদে ঠিক এই 
ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে । নায়িক! পূর্বান্ুভৃত সুখের উল্লেখ করিতেছে। 

হর্যাশরপুরিত বিলোচনয়া ময় ছ্য 
কিং তশ্য তৎসখি নিরূপিতমঙ্্মঙ্গমূ। 

রোমাধ্চ-কঞ্চুক-তিরস্কৃত-দেহয়া বা 

জ্ঞাতানি তানি পৰিরস্তম্থথানি কিংবা ॥ 

(সছৃক্তিকঃ ২১৪০।২, অচলম্থয ) 

--হে সখি, আজ কি আমি আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার সমস্ত অঙ্গ লক্ষ্য 
করিয়াছি কিংবা রোমাঞ্চকঞ্চুকের দ্বারা আবৃত দেহ লইয়া আমি কি সেই 

কেলিস্থখ ভাল করিয়। জানিতে পারিয়াছি।” 

বিদ্ভাপতির পদেও ঠিক এই ভাবই দেখি । 

করে কর ধরি জে কিছু কহল 
বদন বিহসি মোর । 

জৈসে হিমকর মৃগ পরিহরি 
কুমুদ কয়ল কোর ॥ 

রামা হে সপতি করহু তোর । 

সোই গুনবতি গুণ গনি গনি 

না| জানি কি গতি মোর ॥ 



৩৬৬ বৈফব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎম 

গলিত বসল লুলিত ভূসন 
ফু়ল কবরি ভার। 

আহা! উহু করি জে কিছু কহুল 

তাহা কি বিছুরি পার ॥ 

নিভৃত কেতনে হরল চেতনে 

হাদয়ে রহল বাধা | 

ভন বিগ্ভাপতি ভালে মে উমতি 

বিপতি পড়ল রাধা ॥ (বৈ: পঃ পৃঃ ৯৫, বাঙ্গালী বিষ্ভাপতি ) 



পদাবলী সাহিত্যে আভসার ৩৮১ 

আপন শিরোকুহ করে পরশায়ল 

সময় বুঝায়ল সাজে॥ 

করকমলে মুখ কমল লুকায়ল 
আন সমুঝায়ল নাহ। 

জানদাস কহু তরুণি উন নহ 
তৈছে কয়ল নিরবাহ ॥ ( বৈ. প. ৩৯৭) 

তুলনীয়-চণ্তীদাস ₹_- 
আঙ্গিনার কোণে বধুয়া তিতিছে 

দেখিয়া পরাণ ফাটে । (বৈ. প. পৃ. ৫২) 

অভিসারের সাধন! ব! প্রস্ততি 

'গাহাসত্বসঈ'র একটি পদে দেখি অন্ধকারে গভিসারে যাইতে হুইবে, 
বলিয়! নায়িক। ঘরে বসিয়া অন্ধকারে যাওয়ার সাধন! ফরিতেছে। 

“অজ্জ মএ গন্তববং ঘণন্ধআরে বি তস্ঈা হুহঅস্স। 

অজ্জ৷ ণিমীলিঅচ্ছী পঅপড়িবাঁডিং ঘরে কুণই |” 
(গাহাসত্তসঈ ৩1৪৯ ) 

_--আজ আমাকে ঘন অন্ধকারে সেই স্থভগগের (প্রিয়ের ) অভিসারে 

যাইতে হইবে” এই ভাবিয়া সেই উত্তম মহিলা! চোখ মুজিয়। নিজের ঘরেই 
পদ-পরিপাটি (আসা-যাওয়া ) অভ্যাস করিতেছে। 

ইহারই পরবর্তাঁ রূপ দেখিতে পাই “কবীন্দ্-বচন-সমুচ্চয়ে” উদ্ধৃত একটি 
কবিতায়। পদটি জহলনের স্থক্তি-মুক্তা-বলীতেও উদ্ধত। 

“মার্গে পক্কিনি তোয়দাদ্ধতমসে নিঃশব্বসঞ্চারকং 

গন্তব্যা দয়িতস্য মেইদ্য বসতিমুদ্ধেতি কৃত্বা মতিম্। 

আজানৃদ্ধতনৃপুরা করতলেনাচ্ছাস্য নেত্রে ভূশং 

কুদ্ছাল্সধ্বপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্ততি ॥” (কবীন্ত্রবঃ ৫১৯) 

_“পক্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভিতরে নিঃশব্দ পদসঞারে আজ আমাকে 

প্রিয়ের বাসভবনে যাইতে হইবে” এই ভাবিয়া এক মুগ্ধা রমণী নৃপুরকে জান্গ 
পর্বস্ত উঠাইয়া লইয়। নয়ন দুইাটিকে করতলে ভাল করিয়া ঢাকিয়া অতিকষ্টে 

পদস্থিতি লাভ করিয়! নিজের ঘরেই পথে (যাওয়ার ) অভ্যাস করিতেছে । 



৩৮২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎম 

পদকর্তা গোবিন্দদাস এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধার অভিসারে 
যাওয়ার পুশ্চর সাধনার" ইঙ্ষিত দিয়াছেন একটি বিখ্যাত পদে। 

“কণ্টক গাড়ি কমল-সম-পদতল 

মীর চীরহি ঝাপি। 

গাগরি বারি ঢারি করি পীছল 

চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ 

মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি। 

দৃূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে 

মন্দিরে যামিনি জাগি ॥ 

করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভামিনী 

তিমির পয়ানক আসে । 

কর-কম্বণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন 

শিখই ভূজগ-গুরু পাশে ॥ 

গুরুজন বচন বধির সম মানই 

আন শুনই কহ আন। 

পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই 

গোবিন্দদাস পরমাণ ॥” 

পদকল্পতরু ১৯।১০০১, ( বৈ. প. পৃ. ৬০৮) 

উপরের ছুইটি প্রাচীন কবিতার সহিত গোবিন্দদাসের পদটির ভাবের দিক 

হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, তিনটিই যেন আকারে-প্রকারে একই কথা 

বলিতেছে; হরি, মাধব, প্রভৃতি শব থাক! না থাকায় কিছু পার্থক্য হইতেছে না। 
বিদ্যাপতির পদ্দেও অনুরূপ ভাব দেখিতে পাই। 

“হেরহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস 

গুরুজন নয়ন নিহারি। 

বিন কারণ গৃহ করহু গতাগত 
মুদি নয়ন অরবিন্দ । 

পুলকিত তন্তু বিহমি অকামিক 

জাগি উঠলি সানন্দ! ॥” 

(বিদ্াপতি ৯৪, মিত্র-মজুমদার ) 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৮৩ 

দিবাভিসার 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে “দিবাভিসার” সম্বন্ধে বু কবিত। দেখা যায়। 

গাহাসভ্তমঈতে একটি পদ আছে-_ 

গিরিসোতে। ভি ভূঅংগং মহিসো জীহাই লিহই ংততো। 
মহিসস্স কণ হবথরো তি সরো পিঅই লালং। (গরহা ৬।৫১) 

_-( “গ্রীষ্মের সন্তাপে ) সন্তপ্ত মহিষ গিরির শ্োত মনে করিয়া সর্পকে 

ভিহব। দ্বারা লেহন করিতেছে, এবং সর্পও কুষ্ণ প্রস্তরের নিঝ্র মনে করিয়। 

মহিষের মুখের লাল! পাঁন করিতেছে ।” 

এখানে দৃতী নার্িকাকে ইঙ্গিতে জানাইতেছে যে গ্রীক্মের মধ্যাহ্নে 
নশূন্ত স্থানে অভিমার কর! সম্ভবপর । “সক্সঈ'র অপর একটি পদে আছে-_ 

«“অহিণব-পাউস-রমিএন্ সেহই আমাই এন দিঅহেম্তু। 

রহুস-পসারিঅ-গীবাণ ণচ্চিএ২ মোর-বুন্দাণং ॥” 
(গাহাসন্তস্গ ৬৫৯) 

_-বর্ধার নতুন মেঘের গঞ্জনে শ্াামায়মান দিনগুলিতে আনন্দবশত 

উন্নসিতগ্রীব ময়ুরবৃন্দের নৃত্য শোভা! পাইতেছে॥ এখানে দূতী নায়িকাকে 
বলিতেছে, দিনের বেলাতেই সংকেতস্থান অভিসার-যোগ্য হইয়াছে । 

সছৃক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধাত স্থভট কবির একটি পদে বর্যাকালোচিত 

দিবাভিমারের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে । 

“অবলোক্য নতিত-শিখগ্ডিমগুলৈ- 

নবনীরদৈনিচুলিতং নভত্তলম্। 
দিবসেপি বগুলনিকুঞ্জমিত্বরী 
বিশতি ম্ম বল্লভবতংসিতং রসাৎ ॥” 

( সহুক্তিক ২৬৩1১, নুভটন্তয ) 

-_-“ময়ুরমগ্ডলের নৃত্যপ্রবর্তক নবীন মেঘের দ্বারা নভস্থল আবৃত দেখিয়! 

অভিসারিক। দিবসেই রসবশে বল্লপভভূষিত বঞ্চুলকুণ্ধে প্রবেশ করিল। ইহার 

সহিত গোবিন্দদাসের বর্যাকালোচিত দিবাভিসারের পদটির তুলনা করা 
যাইতে পারে । 



৩৮৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

গোবিন্দদাস--“গগনহি নিমগন দিনমণি-কাতি । 

লখই ন! পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥ 

এছন জলদ কয়ল আদ্ধিয়ার | 

নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥ 

চলু গজগামিনি হরি অভিসার । 
গমন নিরস্কুশ আরতি বিথার ॥” 

( শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ১২।৯৯৪ । 

সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত কালিদাস কবির একটি পদে বর্ধাকালোচিনত 

দিবাভিসারের চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। দিনের বেলাতেই শ্ঠামায়মান 

পর্বতকন্দরে শবরী 'অভিসার করিতেছে । 

"দিবাপি জলদোদয়াদুপচিতান্ধাকারচ্ছটা- 

জটালিত-তটামিমাং বিশতি বিশ্মরন্তী ভয়ম্। 
তমালতরু-মগ্ডিতাবটনিরস্তভাম্গত্যৃতিং 

ধৃতাভিসরণত্রতা শবরন্বন্দরী কন্দরীম্ ॥”৮ (সছুক্তিক ২1৬৩৩) 

_-দিনের বেলাতেই অভিসারোগ্যতী শবররমণী গিরিকন্দরীতে 
নিঃশক্ষচিত্তে প্রবেশ করিতেছে--যে কন্দরবীর তটভাগ মেঘের আবির্ভাবে 
অন্ধকারক্ধপ জটাজালে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং যেখানে সুর্যের কিরণ 

তমালতরুর দারা নিরস্ত হইয়াছিল ।' 

'প্রাক্কত-পৈঙ্গলের' একটি পদে আছে, গ্রীষ্মের খর মধ্যাহ্ছে স্বয়ং-দূতী 
নায়িকা পথিককে ম্বগহে অভিসার করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছে । 

তরুণ তরণি তবই ধরণি পবণ বহা! খরা 

লগ ণহি জল বড মরুখল জণজিঅণহরা!। 

দিসই চলই হিঅঅ তুলই হম ইকলি বু 
ঘর ণহি পিঅ স্ুণহি পহিঅ মণ ইচ্ছই কহু ॥ প্রা. পৈ (১৯৩) 

তরুণ ( মধ্যাহ্ুকালীন ) তুধ্য পৃথিবীকে তপ্ত করিতেছে, খর পবন 

বছিতেছে, কাছে জলও নাই, লোকজীবন অপহরণকারী দারুণ মরুস্থল একটি, 
চারিদিক যেন ঘুরিতেছে, হৃদয় ছুলিতেছে, আমি ঘরে একেলা বধূ, প্রি ঘরে 
নাই, হে পথিক, শোন, আমার মন কি ইচ্ছা করে ।* 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৮৫ 

মাচাধ্য গোপীকের একটি পদে বাধারুষ্-লীলার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 

গর মধ্যাক্ছে আগমণ করায় রাধার পদ তাপিত হইলে কুষ্ণ তাহা মন্তকে এবং 
বক্ষে ধারণ করিতেছেন এবং মুখের বাতাসের দ্বারা শীতল করিতেছেন। 
পদটি সদুক্তিকর্ণামবুতে উদ্ধত হইয়াছেখ 

মধ্যাহ্হে ছিগুণার্কদীধিতিদলতসংভোগবীর্থী-পথ- 
প্রস্থানব্যয়িতারুণাঙ্গুলিদলং রাধাপদং মাধবঃ। 

মৌলৌ শ্রকৃশবলে মুহ্ঃ সমুচিত-স্বেদে মৃহুর্কক্ষসি 

স্ত প্রাণয়তি গুকম্পবিধুরৈঃ শ্বাসোমিবাতৈ মুহছুঃ ॥ 
( সহুক্তিক ২।৬৩1৪ ) 

__ গ্রীষ্মের) মধাক্ছে রাধার যে পদযুগলের অঙ্গুবিগুলি অভিসারের জন্য 
কুপ্-পথে আসিবার সময় দ্বিগুণ ভৃর্্যকিরণে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল সেই 
পদযুগল মাধব (কষ) তাহার মাল্য-শোভিত মন্তকে ও ঘর্মশীতল বক্ষে বার বার 

ধারণ করিতেছিলেন এবং কম্পমান নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বার শীতল করিতেছিলেন ।' 

এখানে গ্রীষ্মকালের অধ্যান্ছে রাধার অভিসার স্থিত হইয়াছে । ইহার 

সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর গোবিন্দদাসের গ্রীম্মকালোচিত দিবাভিসারের পদ 

দুইটি স্মরণ করা যাইতে পারে । কবি গোবিন্দদাস সংস্কৃত কবিতাটির ভাব- 
বিস্তার করিয়াছেন দেখা যায়। সেই সঙ্গে নৃতন কিছু যোজনাও করিয়া 

দিয়াছেন। লৌকিক প্রেম-কবিতার আদর্শেই কবিতাটি রচিত দেখা যায়। 

“মাথহি তপন তপত পথ বালুক 

আতপ দহন বিথার। 

ননিক পুতলি তন চরণ কমল জন 
দিনহি কয়ল অভিসার ॥ 

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার | 

কান্থ পরশ রসে পরবশ রসবতি 

বিছুরল সবহু বিচার ॥ 

গুরুজন নয়ন পাশগণ বারণ 

মারুত মণ্ডল ধূলি। 

তা পয়ে মেলি চললি বর রঙ্গিণি . 

পম্থহি গেও সব ভুলি ॥ 

৫ 
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যত যত বিঘিনি জিতলি অন্রাগিণি 
সাধলি মনসিজ মন্ত্র। 

গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ 

হরি সঞ্জে রসময় তন্ত্র |” 

( শ্রশ্রীপদকল্পতরু ২২১০৪) 

( বৈ. প. পৃ. ৬১৫) 

আবার, 

“আদরে আগুপরি রাই হদয়ে ধরি 
জানু উপরে পুন রাখি। 

নিজ করকমলে চরণযুগ মোছই 
হেরই চির থির আখি ॥ 
পিরীতি মুরতি অধিদেবা । 

যাকর দরশনে সব দুখ মীটল 

সেই আপনে করু সেবা! ॥ 
হিমকর শীতল নীরহি তীতল 

করতলে মাজই মুখ । 
সজল নলিনিদলে মৃছু স্বত্ব বীজই 

পুড়ই পশ্থকি দুখ। 
আঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাশ্ুল পুরি 

মধুর সম্ভাষই কান। 
গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন 

বাইক অমিয়। দিনান ।” 

বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার দিবাভিসারের নূতন নৃতন ছল বা পরিস্থিতির 
কল্পনা করিয়াছেন। যেমন, তীর্থাভিসার, কুম্কাটা-অভিসার ইত্যাদি । 

॥ কুজ্মটী-অভিমার ॥ 

কামিনী নহি হরি যামিনি জাগল 
সঙ্কেত-কাননে যাই। 

নিজ-গৃহে হুন্দরি জনি উজাগরি 

ভয়ে যাইতে নছি পাই॥ 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার 

দেখ দেখ সোই শর্বরী বিহানে। 

কুজ্কাটী তিমিরে বেঢল ব্রজ-মণ্ডল 
অনুকুল দৈব-বিধানে ॥ 

অলখিতে নুন্দরী ছল করি নিকসল 
গুরুজন কোই ন জানে। 

দক্ষিণকরে এক শোভে জল-ভাজন 

চলতহি মাঘ-সিনানে ॥ 

অচিরে কলাবতি কুপ্তহি মিলল 

নাগর নিরখি আনন্দ। 

অমিলন-জনিত দুহু ক দুখ ছুরে গেল 

উলমসিত শেখর চন্দ ॥ ( চন্দ্রপ্পেখর, টব 

চজ্গ্রহুণ সময়ে গ্রীরাখার অক্তিসার 

বিষম বিধুস্তদ বদনে পড়ল বিধু 
বধৃগণ বোলত বরাম। 

সবহু' বরজ জন দ্বিজগণে দেওত 

রতন বসন অঙ্গপাম ॥ 
দ্শদিকে উঠল জয় জয় রোল । 

কোই কোই গাওত কোই বাজাওত 

নিকটহি না শুনিয়ে বোল ॥ 

এঁছন সময়ে একেশ্বরি সাজল 
হবি-সঙ্গম-সুখ সাধে | 

যৌবন দান সটামধনে দেওত 

দুর করি কুল মরিয়াদে | 

কুষ্*-ভবনে অন রাগিণি পৈঠল 

কানু সঞ্চে গলে গলে লাগ। 

ক্রশেখনে ভণে মঝু মনে এতি খণে 

৪ প. পৃ ১০০৯) 

চাদে লাগল উপরাগ ॥ চন্দ্রশেখর, বৈঃ পঃ পৃ ১৯০৯) 



৩৮৮ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

তিমিরাভিসারিক] (বা তিমিরাভিসার ) 

সংস্কত সাহিত্যে তিমিরাভিসার বর্ণনার ভিতর দেখিতে পাই, অভিসারিকা 
সব রকম কাল বা নীল বসন-ভূষণে সঙ্জিত হইয়া নিজেকে অন্ধকারের সহিত 
মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছে, যাহাতে তাহাকে কেহ চিনিতে না পারে। 
অভিসারিকা প্রেমবশে শত বাধাবিষ্ন অগ্রাহ্য করিয়া দয়িতের উদ্দেশ্যে 

প্রয়াণ করিয়াছে । 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি শ্রীরাধা সর্বাঙ্গ নীলবসনভূষণে সজ্জিত করিয়া 
প্রাণাধিক কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন । 
সহুক্তিকর্ণামবতে তিমিরাভিসার সম্বন্ধে প্রাচীন কয়েকটি পদ উদ্ধত হ্ইয়াছে। 
উমাপতি-ধরের একটি পদে আছে-_ 

মৌল শ্টামসরোজদাম নয়নদ্ন্বেইঞ্জনং কর্ণয়ো- 
স্তাপিচ্ছপ্রসবঃ কপোলফলকে কন্তুরিকা-পল্পবঃ। 
বিশ্বালাকবিলোপি নিন্দিতমপি প্রেয়ো ভিসারাশয়া 
সয্াতিঃম্মরহৃবিনীতবণিতা-স্তোমৈস্তমে। মন্যতে ॥ 

( সদুক্তিক ২৬৪২ 

--“সেই নায়িকার ম্স্তকে নীলপদ্ম, নয়নদ্বয়ে কাজল, কর্ণে নীল ময়ুর-পুচ্ছ, 
কপোলপ্রদেশে মৃগমদ-পল্লব শোভ! পাইতেছে | দয়িতের জন্য অভিসারের 

আশায় সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্নকারী নিন্দিত সেই আনন্দদানকারী 

তমকে মদনপীড়িত। সেই রমণী স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিতেছে ।” বৈষ্ণব-কবি 
গোবিন্দদাস লিখিত তিমিরাভিসারের একটি পদে ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত 
হইয়াছে দেখা যায়। 

“নীলিম মৃগমদে তম্থ অনুলেপন 
নীলিম হার উজোর। 

নীল বলয়গণে তৃজযুগ মণ্তিত 
পহিরণ নীল-নিচোল ॥ 

সুন্দরি হরি-অভিসারক লাগি। 

নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি 

কুছ যামিনি ভয় ভাগি॥ 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৮৯ 

নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত 

নীল তিমিরে চলু গোই। 
নীল নলিনী জণু শ্যামর সায়রে 

লখই না পারই কোই ॥ 
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই 

চৌদ্দিকে করত বঙস্কার। 

গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল 

রাই চললি অভিসার |” 
( পদকল্পতরু ৭৯৮৯, বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১২) 

সহুক্তিতে উদ্ধত আবন্তিকজহ্, কবি রচিত একটি. পদে দেখি, রমণী নীল 
বসন-ভূষণে সঙ্জিত হইয়া অভিসারে বহির্গত হইয়াছে ।. 

“বাসো বহিণকমেছুরমুরো নিশ্সিষ্টকত্তুরিকা- 

পত্রালীময়মিন্দ্রনীল-বলয়ং দোর্বলিরাসেবতে । 

নির্ধান্তী চ লঘুহ্খলৎপদমিদং ধান্তং যন্মন্য্লে 
তদ্যুন! মদ্দিরাক্ষি কেন স্থুচিরাদারাধি পুষ্পায়ুধঃ ৮ 

( সহুক্তিক ২৬৪।৪ ) 

-_-"তোমার কাপড় ময়ুর-কঞ্ঠের মত মেছুর, বক্ষে মগমদের পন্জাবলী, 

ইন্্রনীল-বলয় বাহুলতায় শোভা পাইতেছে। হে মদিরাক্ষি, অভিসারে যাইবার 
সময় তোমার লঘু পদ 'খলিত হইতেছে, অন্ধকারকে তুমি অগ্রাহ করিতেছ 
তাহাতে মনে হয়, সেই যুবক বহুদিন ধরিয়া কামদেবের আরাধন! করিয়াছে।” 

ইহার সহিত শশিশেখরের একটি পদের তুলনা চলে । 

“আজি অদ্ভূত তিমির-রঙ্গ 
আপনি না চিনি আপন অঙ্গ 

নিরখি রাইক মন-মাতজ 
অঙ্কুশ নাহি মান রি 

সাজল ধনি শ্তাম-বিহার 
শিথিলীকৃত কবরি-ভার 

নীলোৎপল-রচিত হার 
কণ্ঠহি অন্গপাম রি ॥ 



৩৯০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহাত্যর পশ্চাৎপট ও উৎস 

নীল বসন সোনার গায় 

মেঘে কি বিজুরি লুকিয়া যায়, 
মদন-দীপ পথ দেখায় 

অন্থরাগ আগুয়ান রি।” ( বৈঃ পঃ পৃঃ ১০২৩1 
গোবর্ধনাচার্যের “আধ্যাসপ্তশতী'তে কষ্ণাভিসারের একটি চমৎকার পদ 

পাওয়। যায়। নায়িকার সখী বলিতেছে-_- 
দয়িত-গ্রহিতাং দূতীমবলম্ব্য করেণ তমসি গচ্ছন্তী | 
স্বেদচ্যুত-মৃগনাভিদূরাদ্ গৌরাজি দৃশ্াসে। -_আধ্যাসগ্তশতী-২৮, 

_-“দয়িত-প্রেরিত দূতীর হাত ধরিয়া অন্ধকারে যাইতে যাইতে স্বেদহেতু 

মুগমদ গলিত হওয়ায় হে গৌব|ঙ্গি, তুমি দূর হইতেই প্রকটিতা হইয়া পড়িয়াছ ।” 
ভক্তকবি গোবিন্দদাসের পদেও ঠিক এই ভাবটি লক্ষ্য করি। 

“কি করব মুগমদ্দ লেপনে তোর । 

কি ফল পহিরণ নীল নিচোল ॥ 
শারদ চাদনি তুয়া মুখ হাস। 
বিঘটল তিমির হোয়ব পরকাশ। 
এ সথি ধরবি হামারি উপদেশ । 

অব অভিসারহ হরিক উদেশ । 

শ্বাচরে ঝাঁপহ আনন চন্দ । 

দূর কর মোতিম কিছ্ছিণী বন্ধ ॥ 

নূপুর মুখ করি তৃলক পুণ্ত। 
মস্থরগতি চলু কেলিনিকুণ্ত ॥ 

চলইতে চঙকি নগর পুর মাঝ । 

জনি মণিকক্কণ-ঝন্ধণে বাজ ॥ 
তিমিরে পন্থ অব হোত সন্দেহ । 

গোবিন্দদাস অব সঙ্গে করি লেহ |” 

(বৈ. প. পৃ. ৬১২) 
অমকু কবির একটি কবিতা সহৃক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

ইহ নিশি নিবিড়-নিরস্তর-কুচ-কুস্তখিতয়দ-হদয়ভরা! | 
বম্ণগুণ-কল্যমাণা সংতরতি তমন্তরঙ্জিনীং কাপি ॥ 

লহৃক্তিকঃ ২৬৪1৫ (অমরোঃ ) 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩১ 

_-এই রাত্রিতে নিবিড় ও ঘন সন্গিবিষ্ট কুচকুস্তদঘয়ের ছার! প্রদত্ত ভারাক্রান্ত 
বক্ষে এবং কাঞীদাম আকর্ষপণকরতঃ কোন রমণী অন্ধকার-তরঙ্গে সাতার 
দিয় পার হইতেছে ।” 

আচাধ্য ধোয়ীকের একটি পদে দেখি, কোন কামুক যেন অভিসাররতা 
নায়িকাকে সাভিলাষে বলিতেছে। পদটি সুক্তিকর্ণামূতে উদ্ধৃত । 

প্রয়াসি যচ্চক্র-কুগুল-ধারয়। 
বিপাটয়ন্তীব ঘনং নিশাতমঃ | 

তদছ্য কর্ণায়ত-লোচনোৎপলে 
ফলেগ্রেহিঃ কম্য মনোরথদ্রমঃ ॥ (সহৃক্তিকঃ ২।৬৪।৪) 

--“হে আকর্ণ-বিস্তৃত-লোচনপন্মধারিনি, তুমি চক্রবৎ কুগুলধারার দ্বারা 
রাত্রির অন্ধকার বিদুরিত করিয়৷ ( অভিসারে ) যাইতেছ, তাহাতে মনে 

হইতেছে তুমি যেন কোন পুরুষের মনোরথ বৃক্ষের ফলক্রূপ, (অর্থাৎ কাহার 

মনোবাঞ্ণ৷ পূর্ণ করিতে যাইতেছে ?)1” 

ইহার সহিত বিদ্যাপতি-রচিত শ্রীরাধার অভিসারের পদটির তুলনা 
করা চলে । 

কহ কহ হ্থন্দরি ন কর বেআজ। 

দেখিঅ আজ অপুরুব সাজ ॥ 

সুগমদপন্ক করসি অঙ্গরাগ। 

কোন নাগর পরিণত হোঅ ভাগ ॥ 

পুনু পুন্ধ উঠসি পছিম দিশি হেরি । 
কখন জাএত দিন কত অছি বেরি ॥ 

নৃপুর উপর করসি কসি থীর। 

দৃঢ় কএ পছিরসি তমসম চীর ॥ 

উঠসি বিইসি ইসি তেজি আসার । 

তোর মনভাব সঘন আধিয়ার ॥ 

ভণই বিষ্যাপতি স্থন্গ বর নারি । 

ধৈরজ ধর মন মিলত মুরারি। (বৈ. প. পৃ. ১০১) 



৩৯২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যে্ন পশ্চাৎপট ও উৎস 

জ্যোৎসআ্াভিসারিকা 

গাহাসত্তসঈঈর একটি পদে দেখ যায়, সধী অভিসারে গমনোদ্ভতা নাধিকাকে 
কিছু সময় অপেক্ষা করিতে বলিতেছে। এই পদটিতে আমর! জ্যোত্নাভিলারের 

সুচন! দেখিতে পাই । সংস্কৃত প্রকীর্ণ-কবিতায় ইহার পরবর্তাঁ রূপ দেখিতে পাই। 
গন্মিহিসি তস্স পাসং স্থন্দরি মা তুরঅ বড্ঢউ মিঅক্কো। 
দুদ্ধে দুদ্ধমিঅ চন্দিআই কো পেচ্ছই মুহৎ দে ॥ (গাহাসতুসঈ ৭1৭) 

“হে সুন্দরি, তাহার (তোমার দয়িতের) পার্থে যাইতে পারিবে, 
(কিন্তু) এত ত্বরার প্রয়োজন কি! চন্দ্র আরও বধিত হউক (আকাশে 
উঠক ), ছুগ্ধে দুগ্ধের মত চন্দ্রের আলোতে (চন্দ্রিকাতে ) কে তোমার মুখ 

( চন্দ্রুল্য ) দেখিতে সমর্থ হইবে ?” 

এখানে জ্যোৎ্সাপূর্ণরাত্রিতে নায়িকার অভিসার বর্ণনা কর! হইয়াছে । 
এই পদটির সহিত বিদ্যাপতির পদটির তুলন! করা যায়। 

আজ পুণিম! তিথি জানি মোয়ে এঁলিহু 
উচিত তোহর অভিসার । 

দেহজোতি সসিকিরণ সমাইতি 

কে বিভিনাবএ পার ॥ 

স্থন্দরি অপনহু হৃদয় বিচারি । 

আখি পসারি জগত হম দেখলি 

কে জগ তুঅ সমনারি ॥ 

তোহে জনি তিমির হীত কত্র মানহ 

আনন তোর তিমিরারি। 

সহজ বিরোধ দূর পরিহরি ধনি 
চল উঠি জতএ মুরারি ॥ 

দূতীক বচন হীত কএ মানল 
চালক ভেল পচবান। 

হরি অভিসার চললি বর কামিনি 

বিষ্ভাপতি কবি ভান 8* ( বৈ. প. পৃ. ১০০) 

প্রকৃত কবিতাটির দ্বিতীয় রূপ দেখিতে পাই সছুক্তি-কর্ণামূতে উদ্ধত কোন 
অজঞাতনাম। কবির একটি কবিতায়। 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৯৩ 

মৌলৌ মোক্তিকদাম কেতকদলং কর্ণে ক্ফুটৎকৈরবং 
তাডস্কঃ করিদন্তজঃ স্তনতটাকপূর-রেণ,খকর। | 
কঠ্ঠো নিম্তলতারহারবলয়ী শুভ্রং তনীয়োংশুকং 

জ্যোত্জায়ামভিসারসংপদমিমাং পঞ্চেযুরপ্যঞ্চতি ॥” 
(সতুক্তিকঃ ২৬৫৩) 

__“মস্তকে মুক্তার মালা, কর্ণে শুত্র কুমুদবৎ কেতকীদল, হস্তিদন্ত নিমিত 
করণান্ুরীয়, স্তনাভোগ কর্পূররেণুর দ্বারা মণ্ডিত, কণ্ঠ তারহারযুক্ত যুক্তাহারে 
ুক্ত, শরীরে শুত্র অন্বর, জ্যোৎস্সাতে অভিসারকারিণীর ইহার ( এই নায়িকা) 
সঙ্গে পঞ্চবাণধারী মদন ধাবিত হয়।” 

জ্যোখ্সায় অভিসার করিতে হইলে শুভ্র (সাদ!) বন্ত্রালংকার ধারণ 

করিতে হইবে । নায়িকা! যাহাতে শুভ্র চন্দ্রের কিরপে স্র্লক্ষ্য হুইয়৷ পড়ে 
সেইজন্য সমুচিত শুভ্র বেশাদি ধারণ করিবে । এই গ্দটির সহিত গোপাল 
দামের জ্যেৎন্াভিমারের পদটির তুলনা কর! বাইতে :পারে । বৈষ্ণব কৰি 

সাধারণ নায়িকার মতই শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন । 

গোপালদাস-- 

কি কহব রাইকো হরি অনুরাগ । 

নিরবধি মনহি মনোভব জাগ ॥ 

সহজে রুচির তন্থ সাজি কত ভাতি। 

অভিসরু শারদ পুণমীকো রাতি ॥ 
ধবল বসন তন চন্দন পুর । 

অরুণ অধরে ধরু বিশদ কপুর ॥ 

কবরী উপরে করু কুন্দ বিথার। 

কে বিলম্বিত মোতিম হার ॥ 
কৈরবে ঝাপল করতল কাতি। 

মলয়জ চন্দন বলয়কো পাতি ॥ 

চান্দকি কৌমুদী তনু নহে চিন। 

ষৈছন ক্ষীর নীর নহে ভিন॥ 

ছায়৷ বৈরী না ছোড়ল বাদ। 

চরণে শরণ করু যামিনী আধ ॥ 



৩৯৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

গোপালদাস কহে হুচতুরী গোরী। 

নূপুর রসন তুলি মুখ পুরী ॥” ( বৈ, প. পৃ, ৭৭৩) 

শ্রীরাধার দেহকান্তি ও জোতক্নার মধ্যে ভেদ রহিল না, যেন ক্ষীর? 

নীরে মিশিয়া গেল। সদুক্তিকর্ণামুতের আর একটি পদেও এই ভাটি রেখা 
যায়। পদটি কোন অজ্ঞাতনামা! করিব রচনা। 

"নবধৌত-ধবল-বসনাশ্চন্দ্রিকয়! সান্দ্রয়া তিরোগমিতাঃ 
রমণভবনান্তশস্কং সর্পন্তযভিসারিকাঃ সপদি |” ( সছৃক্তিকঃ ২৬৫1৪) 

--'অভিসারিকাগণ নতুন ধোয়৷ কাপড় পড়িয়া গাঢ় চন্দ্রিকায় আচ্ছাদিত 
হইয়া! এখন শঙ্কাশৃন্য মনে নায়কের গৃহে যাত্রা করিতেছে” সাদা কাপড় 
পরায় সাদ! চাদের আলোয় অভিসারিকাদ্িগকে চিনিবার উপায় থাকিবে না। 

বাণ কবি রচিত আর একটি কবিতাতে ঠিক এই ভাবটি দেখা যায়। 
পদটি সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত । 

মলয়জপক্কলিগ্ততনবে৷ নবহারলতাবিভূষিতাঃ 
সিততরদস্তপত্র-ক্তবক্ত রুচো কুচিরামলাংশুকাঃ। 

শশভৃতি বিততধায়ি ধবলয়তি ধরামবিভাব্যতাং গতা: 

প্রিয়বসতিং ব্রজস্তি স্থখমেব মিথ! নিরস্তভিয়োইভিসারিকাঃ ॥ 

বাণশ্য ( সহুক্তিক ২।৬৫।২ ) 

_-অভিসারিকাগণ সাদা চন্দনে শরীর লিপ্ত করিয়া, নব হারলতায় 
বিভূষিত হইয়া, শ্বেততর কর্ণ-ভূষণের দ্বারা মুখের শোভ। বরধিত করিয়া, মনোরম 

শুভ্র বসন পরিধান করিয়া এবং চন্দ্র কিরণের দ্বারা ধরাতলকে ধবলিত করিলে 
অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, অতএব ভয়শুন্য মনে প্রিয়তমের বাসভবনে যাত্রা করিতেছে ।” 

গোবর্ধনাধ্যের আধ্যাসপ্তশতীতেও শুরলাভিসারের ইঙ্গিত পাওয়া! যায়। 
জ্যোত্মাভিসার-সমুচিতবেশে ব্যাকোশ-মল্লিকোত্তংশে । 
বিশসি মনো নিশিতেব স্মরহ্য কুমুদত.সরুচ্ছুরিক1 ॥ 

(আরধাসপ্তশতী ২৪৩) 

(নায়ক নায়িকাকে বলিতেছে)-_“হে জ্যোৎন্ারাত্রিতে অভিসারের উপযুক্ত 
বেশ-ধারিণি, হে বিকশিত-শুত্র-মল্লিকা-পুষ্পধারিণি, শুভ্র কুমুদফুলের দ্বারা 
গঠিত মুদটিযুক্ত কামদেবের শাণিত ছুরিকার মত তুমি আমার মনে প্রবিষ্ট 
হইতেছ।” 



পদাবলী সাহিত্য অভিসার ৩৯৫ 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও ঠিক এইভাবে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে । 
এখানে কয়েকটি বৈষ্ণব পদ উদ্ধীত করিতেছি । 

বিদ্াপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির রচিত পদগুলি পূর্ববর্তী কবিদের রচিত 

পরগুলি হইতে আরও মনোরম ও স্থষমাম্ডিত হইয়াছে । 

রায় রামানন্দের “জগন্নাথবল্পভ' নাটকে শুক্লাভিসারের উল্লেখ দেখা যার । 

চিকুর-তরঙ্জক- ফেণ-পটলমিব 

কুহুমং দধতী কামম্। 

নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ 
নত্তিভুমতন্ুমবামম্ ॥ 

হরিমুপগচ্ছতি রাধা মধুর-বিছারা 

মস্থর-পদগতি-লঘুলঘূতরলিত-্ছার ॥ 

( জগন্নারল্পভ নাটকে, 91৫১) 

_“তরঙ্জায়িত কাল কেশরাশিতে ফেনপুঞ্জ সদৃশ ষ্গত্র পুষ্পরাজি ধারণ 
করিয়া শ্রীরাধ। স্পন্দিত বাম-নয়নের ইঙ্গিতে যেন রতি-বিরহিত কামদেবকে 
নর্ভনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মধুর-লীলাঁ-বিলাসিনী শ্রীরাধার পদ- 
সঞ্চারে বক্ষের মুক্তা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে ।” 

রূপ গোস্বামীর রচিত একটি পদেও জ্যোৎন্াভিসারের উল্লেখ দেখা যায়। 

ত্বং কুচবলিগত-মৌক্তিক-মাল! । 

শ্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশি-কর-জালা ॥ 

হরিমভিসর সুন্দরি সিত-বেশা । 

রাকা-রজনিরজনি গুরুরেষা ॥ 

পরিহিত-মাহিষ-দধিরুচি-সিচয়া । 
বপুরপিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া ॥ 

কর্ণ-করঘ্বিত-কৈরব-হাস! । 

কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাস! ॥” গীতাবলী (২৫) 

--পগতিবেগে তোমার মুক্তামালা স্তনমগ্ডলের উপর বিশৃংখল ভাবে 
ছুলিতেছে। তোমার ন্মিতহাস্ত শশিকিরণকে নিবিড় করিয়া! তুলিতেছে। 
সিভ-বেশা (শুভ্রবেশধারিপী) হ্ন্দরী, হরির নিকট অভিসার কর। এই 



৩৯৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

পুণিমা রজনী গুরুর্ূপে তোমাকে এই উপদেশই দান করিতেছে । পরিধানে 

মাহিষদধিরুচি শুরু বসন, দেহে অনুলিপ্ত শ্বেত চন্দন, আর শুভ্র কুমুদের কর্ণভূষ, 
তোমাকে সনাতন-সঙ্গ-বিলাসেই যোগযুক্ত করিতেছে ।” 

গোবিন্দদাস-- 

কবিশেখর--. 

কুন্দকুন্থমে ভরু কবরিক ভার । 

স্দয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥ 

চন্দন চরচিত রুচির কপূর 

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর ॥ 

চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি । 

হরি অভিসার রভসরসে ভোরি ॥ 

ধবল বিভূষণ অন্বর বনই। 

ধবলিম কৌমুদি মিলি তন্ন চলই ॥ 

হেরইতে পরিজন লোচন ভূল । 
রঙ্গপুতলি কিয়ে রসমাহা বুর ॥ 

পুরতি মনোরথ গতি অনিবার । 
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার ॥ 

স্বরত শিক্গার কিরিতি মম ভাস । 

মিললি নিকুঞ্রে কহ গোবিন্দদাস ॥ 

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার । 
পহিরল হৃদয়ে বাপি কুচভার ॥ 

থোরহি শশধর কিরণ বিধার 

এঁছন সময়ে কয়ল অভিসার ॥ 

চৌদিকে সচকিত নয়নে নেহার । 

মদন-মদালসে চলই না পার ॥ 

মিললি নিকু্ধে কুঙ্জনূপ পাশ । 

কহ কবিশেখর কেলিবিলাস ॥ 

(বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১১) 

( কৈ পঃ পৃঃ ৩০৭. 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৯৭ 

দুর্দিনাভিসারিকা ॥ বর্ধাভিসার ॥ 

ছুদিনাভিসারের কয়েকটি পদ পূর্বেই. উল্লিখিত হইয়াছে। কালিদাসের 
'মেঘদূতে' দুর্দিনাভিসারের উল্লেখ দেখা যায়। মহাকবি কালিদাসের নামে 

চলিত রতু-সংহার' কাব্যে দুরদিনাভিসারের একটি পদ দেখা যায়। 
আতভীক্ষমূচ্চ ধ্বনতা৷ পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশবর্ব বীঘপি। 

তড়িতপ্রভাদশিত-মার্গভূময়ঃ প্রষান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্রিয়ঃ ॥” 

(খতুসংহার ২১০ ) 

“ঘন অন্ধকারাবৃত রজনীতে অভিসারিকাগণ নিরন্তর উচ্চশব্দে শব্িত 

মেঘমালা কর্তৃক স্থষ্ট বিছ্যুত্প্রভার দ্বার! প্রদশিত পথে অন্ুরাগান্ধ হৃদয়ে সংকেত 

স্থানে যাইতেছে ।” 

শৃদ্রকের “মৃচ্ছকটিক' নাটকের একটি শ্লোকে ছুদ্দিনাভিসাঁরের কথ! পাই। 

“জলধর নিলজ্জন্বং যন্্ং দয়িতস্ত বেশ্ম গচ্ছন্তীমূ.। 
স্তনিতেন ভীষয়িত্ব! ধারাহস্তৈঃ পরাম্বশদি ॥” 

_-'হে জলধর তুমি নিলর্জজ, যেহেতু দয়িতের গৃহে গমনকারিণী আমাকে 
মেঘগর্জনের দ্বারা ভয় দেখাইয়া তুমি জলধারারূপ হস্তের দ্বারা আমাকে স্পর্শ 
করিতেছি ।, 

ইহার সহিত আমরা! সদুক্তিতে ধৃত ধরণীধরের একটি পদের সাদৃশ্য দেখি। 

"প্রাণেশমভিসরম্তী মুগ্ধ পথি পঙ্ছিলে স্বলস্তীব। 
অবলম্বনায় বারাং ধারাস্থ হস্ত প্রসারয়তি ॥ ( সছুক্তিকঃ ২।৬৬।৪) 

-__-“অভিপারে নির্গতা মুগ্ধা পথের পন্ষে পড়িতে পড়িতে যেন প্রাণাধিককে 

[দয়িতকে ) ধরিতে যাইয়! অবলম্বনের জন্য জলধারার দিকে হাত 

বাড়াইতেছে।” স্ভটকবির একটি পদে ছুদ্দিনে অভিসারিণী রমণীর একটি 

চমৎকার ছবি ফুটিয় উঠিয়াছে । সধী অভিসারিকাকে বলিতেছে__ 
পক্ষে নৃপুরশিঞ্জিতন্ত গরিম। মগ্ন: কণন্মেখলা- 
জল্লাকী জঘন-স্থলী জলমুচাং নাদৈনিষিদ্ধাধিকমূ। 
দোর্ষলীবলয়াংশবশ্চ শমিতাঃ সৌদামিনী-বিভ্রমৈ- 
বর্ধারাত্রিবিভূতিভিত্তব সথি ক্ষীণোস্তরায়: ক্ষণাৎ ॥ 

(সহুক্তিকঃ ২৬৬1১ স্থুভটশ্য ) 
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_-পক্কের মধ্যে নৃপুর-শিজনের গরিম! ডূবিয়া গিয়াছে, মেঘের ডাকে 
শব্দ চাপা পড়িয়াছে, বিছ্যুৎ্চমকের দ্বারা লতার মতন হাতে বলয়ের মত 

কিরণসমূহ আবৃত হইয়াছে, হে সখি, বর্ধারাত্রির বিভূতিগুলির দ্বারা তোমার 

বিশ্পগুলি মুহূর্তের মধ্যে ক্ষীণ হইয়াছে ।” 

স্থভট কবির আর একটি কবিতায় আছে-_ 

অস্ুচীসংচারে তমসি নভসি স্িপ্ধজলদ- 

ধ্বনিপ্রাজ্ঞংমন্যে পততি পৃষতানাং চ নিচয়ে । 

ইং সৌদামন্তাঃ কনকরমণীয়ং বিলসিতং 
করালম্বং দূরাদবিনয়বতীনাং বিতন্থতে ॥ -_সছুক্তিকঃ ২৬৬২ 

--“আকাশ যখন অ্িপ্ধ মেঘের ধ্বনি করিয়। নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে করিতেছে, 
যেখানে সুচীরও সংচরণ হইতে পারে না এমন অন্ধকার, যখন বৃষ্টিবিদ্দু পতিত 

হইতেছে, তখন সৌদামিনীর খেলার মতন মনোহর খেলা যেন দৃর হইতে 
অভিসারিকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে ।” 

ইহার সহিত রায় শেখরের রচিত বর্যাভিসারের পদটির তুলনা করা৷ যায়। 

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 

সঘনে দামিনী ঝলকই। 

কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন 

পবন খরতর বলগই ॥ 

সজনি আজু দুরদিন ভেল। 

কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি 

সন্কেত কুগ্তহি গেল ॥ 

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর 

গরজে ঘন ঘন ঘোর । 

স্টাম মোহনে একলি কৈছনে 

পঙ্থ হেরই মোর ॥ 
সোডরি মু তু অবশ ভেল জঙ্থ 

অথির থর থর কাপ। 

এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ 

ঘোর তিমিরছি ঝাপু। 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৪৯ 

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব 
জিবন মঝু আগুসার। 

বায় শেখর বচনে অভিসর 

কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥৮ 

( বৈ. প. পৃ. ৩০৬$ পদকল্পতরু. ৯৮৪ ) 

রায় শেখরের এই পদটিতে শবচয়ন কৌশল ও হৃদয়ের গভীর অনুভূতি 
প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষা-প্রকৃতি যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া! দেখ' 

দিয়াছে। বৈষ্ণব কবি সংস্কৃত কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। 

অভিমরণোগ্যতা৷ শ্রীরাধার প্রেম-ব্যাকুলতাও ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

গোবিন্দদাস- 

একে কুল কামিনি তাহে কুহু যামিনি ঘোর গঙ্ধন-অতি দূর । 

আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরধর হাম যাওব॥কোন পুর ॥ 

, (পদকল্পতরু ৯৭৯ ) 

জগদানন্দের একটি পদে রাধার ব্ধাভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে । 

অবিরত বাদর বরিষত দরদর 

বহই তরলতবর বাত । 

বিষধর-নিকর ভরল পথ অরু কত 

অজর বজর বিনিপাত ॥ 

হরি হরি কৈছে চলব কুহু-রাতি। 
না বুঝত কণ্টক সঙ্কট বাটহি 

মার গোঙারবর সাথি । 

যো৷ পদ শরদ- কোঁকনদ দলহি 
ধূলি পরশে সীতকার। 

উচ নীচ কিচ বীচ অব সে পদ 
কৈছনে করব সঞ্চার ॥ 

চলইতে চঙকি নগর পুরবাহির 

গুরু দুরুজন দুরবার । 
গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত | 

জগদানন্দ নাচার ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৮৭৭ ) 



৪০০ বৈষ্ঞব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

এইগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের পদের তুলন। করিতে পারি। 

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা । 

নিশীথ যামিনী রে। 

কুঞ্জ পথে সখি, কৈসে যাওব 

অবলা কামিনী রে। 

উন্নদ পবনে যমুনা তজজিত 

ঘন ঘন গজিত মেহ। 

দমকত বিদ্যুৎ পথতরু লুন্টিত, 

থর থর কম্পিত দেহ। 

ঘন ঘন রিম্ বিম্ বিম্ রিম্ বিম্ 
বরখত নীবদপুঞ্জ । 

ঘোর গহন ঘন তাল তমালে 

নিবিড় তিমিরময় কুপ্জ। 

বোলত সজনী এ দুরুযোগে 
কুঞ্জে নিরদয় কান 

দারুণ বাশি কাহে বজায়ত 

সকরুণ বাধা নাম। ( ভাহুনিংহের পদাবলী ) 

আবার-_ 
আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে 

গোপন তব চরণ ফেলে 

নিশার মত নীরব ওহে 

সবার দিঠি এড়ায়ে এলে ।--গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ) 

অযরুর একটি পদ সহৃক্তিতে উদ্ধৃত হইয়াছে । তিনি বলিতেছেন-_ 
ধাবতি চেতো৷ ন তন্ুর্ধারাধৌতোধরো হৃদি ন রাগঃ। 

ইহ রমণমভিসরন্ত্যাঃ লতি গতিরত্ববষটস্তঃ ॥ -_সছৃক্তিক ২1৬৬৩ 

সমন দৌড়াইতেছে, শরীর লহে, অধরের বাগ বারিধারায় ধৌত 

হইতেছে, কিন্ত হৃদয়ের নহে, প্রণয়ীর কাছে গমনশীলার গতি 'খলিত হইতেছে 

কিন্তু অবষ্টস্ত আনিতেছে না ।” 
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গাহাসত্সঈর একটি ক্লোকে নায়িকার নীল কাপড় পবিয়া অভিসারের 

উল্লেখ দেখা যায় । দূতী নায়কের মনস্তষ্টির জন্য বলিতেছে__ 

অজ্জাই পীল-কঞ্চ অভরিষ্উববরি অং বিহাই থণবট্টং | 

জলভরি অজলহরস্তরদরুগ গঅং চন্দবিষ্বং বব॥ গাহাসন্তাসঈ ৪1৯৫ 

__“এই স্থমহিলার স্তনপৃষ্ট নীলকুঞ্চক ছারা আবৃত হুইয়াও অভিসার সময়ে 

উদ্প্তিত হইয়া জলপূর্ণ নীল জলধরের মধ্য হইতে ঈষৎ উদ্গত চন্দ্রমগ্ুলের ন্যায় 

শোভা পাইতেছে।” 
সদৃক্তিতে উদ্ধৃত চন্দ্রজ্যোতিষের একটি পদ্ধে দেখি (নায়িকার বয়োজ্যেষ্টা 

সী অভিসারে গমনশীল। নায়িকাকে বলিতেছে )-- 

মংপানাবপসব্যমর্পয় করং সব্যং চ কাঞ্যাং কুরু 

প্রোৎকুঞ্চ গ্রমমূ নিধেহি চরণাবৃৎপক্কিলে বর্ধু্ণনি। 

মা পুতি ত্রস পশ্তয বন কতিচিদ্িস্কাধ্য চক্ষুঃ ্ষণা- 
ম্তাবল্লেটি তড়িল্লত। তত ইতঃ পিগাবলেহাং তম: ॥ 

__সছুক্তিকঃ ২1৬৬৫ ( চন্দ্রজ্যোতিষঃ ) 

“আমার হাতের মধ্যে তোমার ডান হাত রাখ, কাঞ্চীতে বাঁ হাত 

রাখ, উদ্গত পদ্বযুক্ত পথে পানের আগা কুষ্চিতকর (পা টিপিয়া চল) হে 

পুত্রি, ভয় পাইও না, পিণ্ডের মত (জমাট ) অন্ধকারকে যখন বিছ্যুল্পতা 

অবলেহন করিতেছে তখন চোখ খুলিয়া! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পথ দেখিয়া লও ।” 

এইগুলির সহিত বৈষ্ণব পদবলীর বিগ্াপতি গোবিন্দদাস প্রতৃতির 

ছুদিনাভিসারের পদগুলির তুলনা করা যাইতে পারে। প্রা্ীন কৰি ও বৈষাব 

কবি উভয়ের প্রেম-প্রকাশের একই রীতি। 

বিদ্াপতি-__ 
“কাজর রঙ্গ বমএ জনি রাতি। 

অইসন বাহুর হোইতে সাতি ॥ 

তড়িতহু তেজলি মিত আধিআর। 

আস৷। সংসয় পরু অভিসার ॥ 

ভল ন কএল মঞ্ডে দেল বিসবাস । 

নিকট জে।এন সত কাহুক বাস ॥ 

জলদ ভূজঙ্গম দুহু ভেল সঙ্গ। 

নিচল নিশাচর কর রসভঙ্গ 

২৫ 
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মন অবগাহএ মনমথ রোস। 

জিবঞ্চো! দেলে নহি হোএত ভরোস ॥ 

অগমন গমন বুঝএ মতিমান । 

বিদ্যাপতি কবি এ রস জান |” (বৈ. প' পৃ. ১.২ 

গোবিন্দদাসের পদ,” 

“অন্বরে ডন্বর ভরু নব মেহ। 

বাহিরে তিমিরে না! ছেরি নিজ দেহ ॥ 

অন্তরে উয়ল শ্টামর ইন্দু। 

উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু ॥ 

অব জনি সজনী করহু বিচার । 

শুভথন ভেল পহিল অিসার ॥ 

মগমদে তনু অন্ুলেপহ মোর । 

তহি পছিরায়হ নীল নিচোল ॥ 

কী ফল উচ কুচ কঞ্চুকভার । 
দূর কর সৌতিনি মোতিম হার । 
তুছ সখি দেখহ দেহলি লাগি। 
গুরুজন অবহু ঘুমল কিয়ে জাগি । 

চলইতে দীগ ভরম জনি হোয়। 

গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয় ॥” 

( বৈ. প. পৃ. ৬১২ ) পদকল্পতরু, ৬৪২ ) 

তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথ £- 

বাদর বরখন নীরদ গরজন 

বিজলী চমক ঘে'র 
উপেখই কৈছে আও তু কুপ্রে 

নিতি নিতি মাধব মোর । 

ঘন ঘন চপল! চমকয় যব পু 

বজরপাত যব হোয়, 

তুহক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম 
ডর অতি লাগত মোয়। 
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অঙ্ক বসন তব ভী কত মাধব 

ঘন ঘন বরখত মেহ 
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো। লাগয় 

কাছে উপখেবি দেহ।--( ভান্ুসিংহের পদাবলী ) 

বিষ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার 
অভিসার বর্ণনায় কেবল যে সংস্কত অলংকারশাস্ত্রকে অন্সরণ করিয়াছেন 

তাহাই নয়, অনেক সময় সংস্কৃত কবিদের বর্ণনার রীতিও গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিগ্ভাপতি শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করিতে গিয়া প্রাকৃত নায়িকার অভিসার 
বর্নার রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 

"করিবর বজহংস জিনি গামিনি 

চলিলহু সংকেত গেহ! 
অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জুরি 

জিনি অতি সুন্দর দেহ |” 

এই পদে আমরা দেখি বিদ্যাপতি অভিসারিকা ক্মাধার উৎকণ্ঠার বর্ণনা 

ন! দিয় তাহার দেহের শোভার ও অলংকারশাষ্ট্রোকত উপমার ব্যবহার 

করিয়াছেন অর্থাৎ আলংকাঁরিক রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত 

কবিদের ও বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়া কবি গোবিন্দদাসও অভিসার বর্ণনায় 

'আলংকারিক রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 

কঞ্জচরণযুগ যাবক-রপন 

থঞ্জন-গঞ্জন-মঞ্রির বাজে । 

নীল বসন মণি-কিক্কিণি রণরণি 
কুগ্তর-গমন দমন খিন মাঝে ॥ 

সাজলি শ্যাম বিনোদিনি রাধে । 

সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গণি রঙ্গিণি 
মদন-মোহন মনো-মোহন ছাদে ॥ 

ইত্যাদি ( গোবিন্দদাস ), ( বৈ. প. পৃ. ৬১* ) 

পদটিতে ব্যতিরেকাদি অলংকার ও অন্রপ্রাম প্রয়োগ ও ধ্বনি-বংকার 

লক্ষ্যনীয। 
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গোবিন্দদাসের পদে দেখি, সহচরীরা হর্ধোগের ভয় দেখাইয়া শ্রীরাধাকে 

অভিসারে যাইতে নিষেধ করিতেছে । 

মন্দির বাহির কঠিন কবট। 

চলইতে শঙ্কিল পঞ্চিল বাট ॥ 
উহি অতি বাদর দরদর রোল। 

বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 

স্ন্দরি ৫কছে করবি অভিসার । 
হরি রহু মানস স্থরধুনী পার ॥ 

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত । 

শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥ 

দশদিশ দামিনি দহন বিথার । 

হেরইতে উচকই লোচন তার ॥ 

ইথে যব হ্থন্দরি তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 

গোবিন্দদাস কহ ইখে কি বিচার । 

ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ (বৈ. প. পৃ. ৬১৩, 
পদকল্পতরু ৯৮০ ) 

ইহার উত্তরে শ্রীরাধা যাহা বলিলেন সেই কথাটি গোবিন্দদাস একটি সংস্কৃত 

কবিতার ভাব লইয়৷ লিখিরাছেন। কবিতাটি রূপগোম্বামীর পদ্যাবলীতে 
উদ্ধত হুইয়াছে। পদটি কিন্তু বহু পূর্বেই রচিত হইয়াছে । 

লজ্জৈবোদ্ঘাটিত। কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা কবাটস্থিতিঃ 

মরধাদৈব বিলঞ্খিত। সথি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজ। | 
আক্ষিপ্তা খলঘৃষ্টিরেব সহসা! ব্যালাবলী কীদৃশী 
প্রাণা এব সমপিতাঃ সখি চিরং তশ্মৈ কিমেষা তন্থুঃ ॥” 

( পদ্ঠাবলীতে ধৃত ) 
--“ঘখন আমি লজ্জাই উদযাটিত করিয়াছি, তখন এস্থানে বন্ধ কবাট 

থাকাতে আমার কি হইবে? যখন আমি মর্যাদা লংঘন করিয়াছি, তখন 
সামান্ত যমুনা আমার কি করিবে? খলজনের দৃষ্টিই যখন অগ্রাহ্ন করিয়াছি, 
তখন সর্পসকল আমার কি করিবে? যখন আমি তাহাকে প্রাণই সমর্পণ 
করিয়াছি তখন শরীর সমর্পণ করিব, তাহাতে আর কি কথ! 1” 
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গোবিন্দদাস-- 

কুলত্রত কঠিন কবাট উদঘাটলু' 
তাহে কি কাঠকি বাধা । 

নিজ মরিয়াদ সিন্ধু যব পঙর লু 
তাহে কি তটিনি অগাধ ॥ 

সহচরি মধু পরিখণ কর দূর | 
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হবি 

সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥ 
কোটি কুস্থমশর বরিখয়ে যু পর 

তাহে কি জলদ জল লাগি । 

প্রেম দহন দহ যাক হাদয় সহ 

তাহে কি বজরক আগি॥ 

যছু পদতলে নিজ জীবন সেঁপলু 
তাহে কি তন্তু অনুরোধ । 

গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর 

সহচরি পাওল বোধ ॥ ( বৈ. প. পৃঃ ৬১৩, 
পদকল্পতরু ৯৮৮ ) 

উপরে উদ্ধত গোবিন্দদাঁসের পদ দুইটির সহিত এই গ্লোকটি তুলনীয়, 

“ছিত্রান্বেষণতৎপরঃ প্রিয়সধি প্রায়েন লোকো ইধুনা 
রাত্রিশ্চাপি ঘনাপ্বাকরবহল। গন্ধং ন তে যুজ্যতে। 

“মা মৈবং সখি বল্পভঃ প্রিয়তমন্তন্তোৎসকা দর্শনে 
যুক্তাযুক্তবিচারণ। যদি ভবেৎ স্সেহায় দর্তং জলম্! ॥ 

( শাঙ্গধরপদ্ধতি ৩৬১৯) 

॥ উন্মত্বাভিসারিকা ॥ 

কালিদাস তাহার “কুমার-সম্ভব কাব্যের সপ্তম সর্গে “অসমাপ্র-প্রসাধনা' 

পুরনারীদের বর্ণনা! করিয়াছেন । শিব বরবেশে সজ্জিত হইয়া হিমালয়ের 

পুরদ্ধারে পৌছিলেন। উমার বর দেখিবার জন্য ঘরে ঘরে মেহেদের হুড়াহুড়ি 
পড়িয়া গেল। মেয়ের। কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া গবাক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। আভিসারিকা নারীর জীবনেও এইরূপ ঘটন! ঘটিয়া থাকে । ন্মভিসারের 
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ব্যগ্রতাবশতঃ নারী প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়। যাত্রা করে । তাহাকে ভ্রমাভিসার 
ব! উন্মতাভিপার বল! চলে। সংস্কত সাহিতোর এই ভাবটিকে অবলম্বন করির। 

বৈষ্ণব কৰিগণ শ্রীরাধার উন্মত্তাভিসার বর্ণনা! করিরাছেন। কালিদাসের “কুমার- 

সম্ভবের' কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিতেছি । 

আলে।কমার্গং সহসা! ব্রজন্ত্য! কয়া চিদুঘেষ্টন-বাস্তমাল্যঃ | 

বদ্ধ, ন সম্ভাবিত এব তাবৎ করেণ রুদ্ধোইপি চ কেশপাশঃ ॥ 

(কুমারসম্ভব ৭7৭) 

"সুবিধামত স্থানে সর্বাগ্রে পৌছিবার জন্য কোন সুন্দরী এত তাড়াতাড়ি 

ছাটিল যে তাহার কবরীর বন্ধন উন্মুক্ত হইল এবং তাহা! হইতে ফুলের মাল! খসিন: 

পড়িল, সে সেই শিথিল কেশপাশ না বাধিয়াই এক হাতে ধরিয়াই ছুটিল।” 

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তঘঞ্চিত-বামনেজ্্রা ৷ 

তখৈব বাতায়ন-সন্গিকর্ধং যযৌ শলাকামপরা বহস্তী ॥ 
(কুমারসম্ভব ৭।৫৯ ) 

অপর কোন রমণী বামনেত্র অঞ্চনাক্ত না করিয়াই তাড়াতাড়িতে 

দক্ষিণ নয়নে কজ্জল পড়াইয়। কজ্জল-শলাকাটি হাতে লইয়া গবাক্ষপার্থে গিয়া 
উপস্থিত হইল |” 

অদ্ধাচিতা সত্বরমুখিতায়াঃ পদে পদে ছুনিমিতে গলস্তী । 

কন্তাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমন্ুষ্মূলাপিতত্তেশেষা ॥ 
(কুমারসম্ভব ৭1৬১ 

--“তাড়াতাড়ি উঠিয়৷ যাইবার সময় কোন রমণীর অর্ধেক গাথা চন্দ্রহার 
(রশনা) হইতে মণিগুলি কড়িয়া পড়িতেছিল, শুধু তাহার অসুষ্টাক্কুলির মূলে 
এঁ হারের সৃতাগাছটি তাহার হাতে রহিল ।” 

প্রসাধিকালখিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্জ্রবরাগমেব । 

উংস্্-লীলাগতি-বাগবাক্ষাদলক্তকাজ্ষাং পদবীং ততান ॥ 
(কুমারসম্ভবম্ ৭৫৮) 

কোন রমণী প্রসাধিকার হাত হইতে চরণাগ্র টানিয়া লইয়া! ত্বভাবগত 

মন্দগতি ত্যাগ করিয়। ত্রুত গবাক্ষ পার্খে যাওয়ায় সমত্য পথটি অলক্তরঞজিত হইয়া 
উঠিল।” 

'্রখুবংশে' কুমার অজকে দেখিবার জন্ত পুরনারীদের এই রকম ব্যাস্ত 
দেখ! মিষ়্াছিল। 



পদাবলী সাহিত্য অভিসার ৪০৭ 

--“সাহিত্য-দর্পণে” একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে 
দেখা যায় নায়িকা প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই এদিক ওদিক চাহিতেছে। ইহাকে 
ভ্রমাভিসারের পূর্বরূপ বলা যায়। 

ধশ্মিলমন্মুক্তং কলয়তি তিলকং তথা! শকলম্। 

কিধ্্র্ঘতি বহস্তং চকিতং বিষগ.বিলোকতে তন্বী ॥৮ 

-_-সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (১৩৩) 

-_কেশপাশ অর্ধেক বন্ধন কর] হইয়াছে, তিলকও অর্দেক লাগান হইয়াছে, 

এবং কথ! বলিতে বলিতে তরুণী চকিত হইয়া এদ্দিক ওদিক দেখিতেছে। 

'সাহিত্যদর্পণে' একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক দেখি । 

শ্রত্বায়ান্তং বহিঃ কান্তমসমাপ্তবিভূষয়া ৷ 
ভালেহপনং দৃশোর্প/ক্ষা কপোলে তিলক: কৃড়: 

__সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (১১৭) 
প্রিয়তম বাহিরে আসিয়াছে শুনিরা নায়িক্কা তাড়াতাড়ি মাথায় 

কাজল, চক্ষতে অধররাগ ও কপোলে তিলক লাগাইয়া ফেলিল।” 

গাহাসত্তসঙ্গর একটি কবিতাতেও অনুরূপ ভাবের আভাস দেখিতে পাই। 

বেহ্ামাতা তাহার কন্তাকে প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই নায়কের গৃহে অভিসার 

করিতে বলিতেছে। 

অসমত্তমণ্ডণা বিঅ বচ্চ ঘরং সে সকোউহল্পস্স। 

বোলাবিঅ-হলহলস্স পুতি চিত্তে ৭ লগিগরহিসি ॥ (গাহাসততসঈ ১২১) 

_-হে পুত্রি, প্রসাধন অসমাণ্চ রাখিয়াই কৌতৃহলাক্রান্ত তাহার 
(প্রিয়জনের ) গৃহে যাত্রা কর। যদি তাহার কোতৃহল চলিয়া যায়, তাহা 
হইলে তুমি তাহার চিত্তে স্থান নাও পাইতে পার”। 

অশ্বঘোষের রচনাতেও এই ধরণের চিত্র পাওয়া য়ায়। 
বৈষ্ণব পদাবলীতেও অঙ্ছন্ধপ পদ পাই । শ্রীকষ্ের অভিসারের সংকেত শুনিয়া 

শ্রীরাধা ব্যগ্রতাবশতঃ প্রসাধনে ভূল করিয়া! বসিল। ইহাকেই উন্নত্তাভিসার' 
বল! হইয়াছে । গোবিন্দদাসের একটি পদে আছে শ্রারাধা তাড়াতাড়িতে সাজ- 

সজ্জায় বিভ্রাট ঘটাইয়! ফেলিলেন। 

গোবিগুদান-_ 
মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনি 

লো পহিরল ছুই হাত। 



৪০৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের শ্চাৎপট ও উৎস 

কি্কিণি গীমহার বলি পহিরল 

হার সাজাওল মাথ॥ 

সুন্দরি অপরূপ পেখলু আজ । 

হরি-অভিসার ভরম ভরে স্ন্দরি 
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥ 

ঘন আন্িয়ার রজনি জনি কাজর 

গরজত বরিখত মেহ। 

বিষধর ভরল দুতর পথ পাতর 

একলি চললি তেজি গেহ ॥ 

চঢুলি মনোরথে দোসর মনমথ 

পন্থ বিপথ নাহি মান । 

গোবিন্দদ[স কহই ব্রজনাগরি 

এছনে ভেটলি কান ॥” 

( পদকল্পতরু, ১০৮, বৈ* প. পৃ ৬১৬) 

শ্রীকষ্টের ভ্রমাভিসার £ 

বল্পভদাস-- হ্বন্দরি কৈছন আরতি তোর । 

'বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল 

ভূলল মাধব মোর ॥ 

বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল 

দুহু অঙ্জদ দুহু কানে। 

ঈীথি বলয় করি হাথে সাজাওল 

কুণ্ডল মুদ্রিক ভানে ॥ 

কিঞ্চিণিজাল মাল করি পহিরল 

হাব সাজাওল হাতে । 

চুড়ক সাজ করি চরণহি পহিরল 

মঞ্রির পহিরল মাথে॥ 

পুরুব উত্তর নাহি দীগ দিগন্তর 
নব অন্ুরাগক লাগি। 

বল্পভদাম কহ চঢ়ল মনে রথে 

সঙ্কট দূরহি ভাগি ॥( পদকল্পতরু ১০৬, টব. প. পৃ. ৭৯৩) 



পদাবলী সাহিত্যে অভিস/র ১০৪ 

শ্ীরাধা প্রসাধন করিতেছিলেন এমন সময় শুনিলেন শ্রীক্ণ তাহার বাড়ীর 
সামনে দিয়া যাইবেন অমনি প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বাড়ীর দেউড়ীতে পায়চারী 
করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণকে দেখিবার ব্যগ্রতাবশত রাধার আর প্রসাধন শেষ 
হল না। এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া প্রাক্চৈতন্য যুগের কবি যখোরাজ 
গান একটি পদ লিখিয়াছেন। 

মশোরাজ খান_-এক পয়োধর চন্দন লেপিত 
আরে সহজই গোর । 

হিম ধরাধর কনক তুধর 

কোরে মিলল জোড় ॥ 
মাধব তুয়া দরশন কাজে । 

আধ পদচারি করত সুন্দরা 
বাহির দেহলা মাঝে ॥ 

ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত 
ধবল রহুল বাম। 

নীল ধবল কমল যুগলে 
চাদ পুজল কাম। 

শ্রীযুত হুসন জগব্ভ্ষণ 
সেহ ইহ রস জান। 

পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর 
ভণে যশোর[জ খান ॥ ( বৈ. প. পৃ. ১০৫০) 

বংশীবদন-- রাই সাজে বাশী বাজে পড়ি গেও উল। 
কি করিতে কিব1! করে সব হৈল তুল ॥ 
মুকুরে আচড়ি রাই বান্ধে কেশভার । 

পায়ে বান্ধে ফুলের মলা না করে বিচার ॥ 

করেতে নূপুর পরে জংঘে পরে ভাড়। 
গলাতে কিন্কিণী পরে কটিতটে হার ॥ 

চরণে কাজর পরে নয়নে মালতা । 
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাতা৷ ॥ 

শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা। 
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥ 



৪১৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

বংশীবদনে কহে যাঁড বলিহারি । 
স্যম-অন্থরাগের বালাই লৈয়া মরি | 

পদকল্পতরু ১০০৯ বৈ প পৃ ১৮, 

কবি গোবিন্দদাসের আর একটি পদে পাই, শ্রীরুষ্ণেব বংশীধ্বনি শুনিয়! রাধ: 
ও গোপীগণ প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া সংকেতস্থানে অভিসারে যাইতেছেন। 

বিসরি গেহ নিজ হু দেহ 
এক নয়নে কাজর রেহ 

বাহে বঞ্রিত কক্কন একু, 

একু কুগুল ডোলনি। 

শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ 

বেগে ধাওত যুবতিবুন্দ 
খসত বসন রমন চোলি 

বিগলিত বেণি লোলনি । 

তহহি বেলি সখিনি মেলি 

কেহু কাহুক পথে না গেলি 

এছে মিলল গোকুল চন্দ 
গোবিন্দদাস বোলনি। (বৈ. প. পৃ. ৬৩৭--৬৩৮) 

কেবল যে বৈষ্ণব পদাবলীতেই “অসামাপ্ধ-গ্রসাধনা'র চিন্ত্র পাই তাহা! নহে, 
মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ চিত্র দেখিতে পাই। 

ভারতচন্দ্রের কাব্যেও ইহার সন্ধান মেলে। আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথের 
বচনাতে ইহার জের দেখিতে পাই। 

রবীন্দ্রনাথ-_ 

যেমন আছ তেমনি এসো, আর করে! না সাজ । 

বেণী না হয় এলিয়ে রবে, সিণে না হয় বাকা হবে, 

নাই ব! হল পত্রলেধার সকল কারুকাজ । 
কাচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাতে লাজ । 

যেমন আছ তেমনি এসো; আর করে! না সাজ ॥ 

এসো! ক্রুত চরণ ছুটি তৃণের পরে মেলে 

ভয় করে ন। অলক্ত বাগ, মোছে যদি মুছিয়া যাক 



পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৪১১ 

নৃপুর যদি খুলে পড়ে ন! হয় রেখে এলে 
খেদ করো না মালা হতে মুক্তা খসে গেলে । 

এসো দ্রুত চরণ ছুটি তৃণের পরে ফেলে । -_চিরায়মানা-ক্ষণিকা__ 
প্রশ্নোত্বরচ্ছলে রাধারুষ্ণের রহশ্যালাপ ও রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, 

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও সছুক্তিকর্ণাম়ুতের কয়েকাট কবিতায় । কবীন্রবচন- 
সনুচ্চয়ের একটি পদে কৃষ্ণের রাধার গৃহে অভিসাবের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে । 

পদটি সদুক্তিকর্ণামুতেও উদ্ধীত হইয়াছে । 

গোপন মিলনের কামনায় কৃষ্ণ রাধার গৃহদ্ধারে অভিসারে আসিগ্লাছে । 

গোপী তাহাকে প্রথমে আমল ন1| দির! উপহাস ক্রিয়া জেরা করিতেছে । 

তাহাতে কৃষ্ণ পযু্যদত্ত | 
কোহইয়ং ছ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যপবনং শাখাস্গেণাত্র কিং 
রুষ্কোইহং দয়িতে বিভেমি সৃতর]ং কুষ্খঃ কথং বানর 2। 

মুগ্ধেইহং মধুস্থদনো! ব্রজ্জ লতাং তামেব পুষ্পান্বিতাম্ 

ইথং নির্ব্চনীকতো দয়িতয়া হাণো হরিঃ পাতু বঃ॥ 
( কবীন্দ্রবঃ*২১, সহুক্তিক ১1৫৬২ ) 

দ্বারে ও কে', “হরি “উপবনে যাও, বানরের এখানে প্রয়োজন কি ? 

“প্রিয়ে, আমি কৃষ্ণ” । “বড় ভয় করিতেছে, বানর কি কাল হয? “বোক। মেয়ে, 

আমি মধু্দেন' । “যাও তবে ফুল ফুটিয়াছে যে লতায়'--এইভাবে প্রিয়ার দ্বারা 

বাক্যহার] হুইয়! লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষ। করুন । 

সহৃক্কিকর্ণামৃতে উদ্ধত আর একটি পদে দেখি কৃষ্ণ গভীর রাত্রিতে 

অভিসার করিয়া রাধার নিকট আসিয়াছে । রাধার জেরার চোটে কৃষ্ণ 

পযুদস্ত। 
কব্বং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্ববায়সে 

ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈ: পিতৃগতৈ: পুত্রস্য কিং স্যাদিহ। 

চক্রী চন্দ্রমৃখি প্রষচ্ছসি ন মে কুগ্তীং ঘটীং দোহিনী- 

মিখং গোপবধৃষতোত্তরতয়! দুঃস্থ হরিঃ পাতু বঃ। 
__সদুক্তিক ১1৫৬৩ 

--'এত রাত্রে তুমি কে? “আমি কেশব | “মাথার কেশের হ্বারা আর 

কি গর্ধ করিতেছে' ? *ভঙ্্ে, অমি শৌরি' | এখানে পিতৃগত গুপের দ্বারা! 
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পুত্রের কি হইবে”? চ্্রমুখী, আমি চক্র”, “বেশ ত, তাহা হইলে তুমি আমাকে 
কলমী, ঘটা, ছুধ দুহিবার ভাড় কিছুই দিতেছে না কেন? এইভাবে গোপবধূর 
(বাধার) লজ্জাজনক উত্তরদ্বার! দুস্থ হরি তোমাদের রক্ষা! করুন?। 

ডাঃ স্থৃকুমার সেন তাহার "বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডের 
দ্বিতীয়ার্ধে ( পৃষ্ঠা ৯৮) একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত করিয়াছন। এই 
পদটিকে অবলম্বন করিরা পরবর্তীযুগে বৈষ্ণব পদ রচিত হইয়াছে । পদটাতে দেখ! 
যায় কৃষ্ণ রাধার গৃহে আসিয়ছে, কিন্তু রাধা প্রশ্নবানে কুষ্ণকে বিপধাস্ত 
করিয়াছে । রাধার কাছে কৃষ্ণ পরাভব শ্বীকার করিয়াছে । 

পদটি এই__কোইয়ং হুগ্কুকুতে হরিঃ গিরি গুহাং হিত্বাত্র হর্ম্যে কুতঃ 

কান্তেহহং মধুনুদণত্তদিহ কিং পন্মালয়ং গচ্ছতু। 

কষ্ণেই স্মীতি গুণোইতন্থর্দতি কিং শ্টা মমৃতিঃ প্রিয়ে 
মোম[ভাপরিখেদিতঃ কিমিতি স্থম্মেরো হরি; পাত বঃ1” 

--কে এখানে হুঙ্কার করিতেছে? “হরি'। “গিরিগুহা পরিত্যাগ করিয়। 
এই গৃহে কেন? “কান্তে, আমি মধুন্ছদন', “তাহা হইলে এখানে কেন, সে 
কমলালয়ে যাউক'। “আমি রুষ্ণ'। অতন্থ গুণ কি করিয়া কথা বলে? ? এপ্রিয়ে, 

আমি ঘনশ্তাম' । “তাহা হইলে কি চন্দ্রকিরণ হইতে ভীত? *-_এইভাবে 

'পরিখেদিত হ্ুম্মের হরি তোমাদের রক্ষা করুন। 
বৈষ্ণব কবি ঘনশ্তাম দাস কবিরাজ ( আসল নাম নরহরি চক্রবর্তী ) 

উক্ত পদের ভার ও রচনা-কৌশল অবলম্বন করিয়া রাধাকৃষণের উত্ভি-প্রত্যুতি- 
মূলক একটি পদ বচন! করিয়াছেন। এখানেও দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাছে 
পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। 

পদটি এই-_ 
কো ইহ পুন পুন করত হৃষ্কার। 
হরি হাম জানি না কর পরচার ॥ 

পরিহবি সো গিরিকন্দর মাঝ । 

মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ ॥ 

সো নহ ধনি মধুহুদন হাম। 

চলু কমলালয় মধুকরি ঠাম ॥ 
এ ধনি শুনহ হাম ঘনশ্াম। 

তন্গ বিনে গুণ কিয়ে কছে নিজ নাম ॥ 
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শ্তামমূরতি হাম তুছ কি নাজান। 
তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান ॥ 

ঘরহু রতন দীপ উজিয়ার | 

কৈছনে পৈঠব ঘন আদ্ধিয়ার ॥ 

রাধারমণ হাম কহি পরচার। 

রাকা রজনি নহ ঘন আদ্দিয়ার | 

পরিচয় পদ যবে সব ভেল আন। 

তবহি' পরাভব মানল কান ॥ 

তৈখনে উপজল মনমথ ক্র । 

অব ঘনশ্টাম মনোরথ পুর | (বৈ. প. পৃ. ৭৯৫ ) 

রূপ গোম্বামীর 'পদ্যাবলী'তে একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । কৃষ্ণ রাধার গৃহে 

আসিয়া কবাট ঠেলিতেছেন। রাধ] প্রথমে তাহাকে আমল ন দিয়া প্রশ্নবানে 

জঙ্জরিত করিতেছেন । | 

অন্নুল্যা ক: কবাটং প্রহরতি কুটিলে মাধবঃ কিং বসস্তে। 

নে! চক্রী কিং কুলালো ন হি ধরনিধর: কিং দ্বিভিহবঃ কণীন্দ্রঃ। 

নাহং ঘোরাহিমদ্রী কিমসি খগপতি নেঁ। হরি: কিং কগীশে| 
রাধাবাণীভিরিখং প্রহসিতবদনঃ পাতু বশডক্রপাণিঃ ॥ 

(পগ্ভাবলী ২৮১) 

_-“অঙ্ুলি দিয়া কে কবাট ঠেলিতেছে ? “কুটিলে, আমি মাধব | “কি 

বলিলে, বসন্ত? “না, চক্রী'। “কি কুম্তকার' ? “না, ধরনীধর” | “কি দ্বিজিহ্ব 
ফণীন্দ্র? “না, আমি ভয়ঙ্কর অহিমর্দনকারা'। “তাহলে তুমি কি খগপতি 

গরুড়' ? "না, আমি হরি” । “কি, কপিপতি ?--এই ভাবে রাধাবাকোর দ্বারা 

প্রহসিতবদন চক্রপাণি (কৃষ্ণ) তোমাদের রক্ষা করুন। 

গোবিন্দদাস কবিরাজ রাধারুষ্ণের অভিসার বর্ণন প্রসঙ্গে রাধারুষের উক্তি- 

প্ত্যুক্কিমূলক রচনাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিগণ 

পূর্বকালীয় কবিদের কাছ হইতেই এইরূপ রচনা-রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 

১ পদটি পদকল্প তরুতেও আছে ( ৩৫০ ) 
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গোবিন্দদাসের পদ; 

আঙ্জু কৈছে তেজলি গেহ। 

কে জানে কৈছন তোহাৰি মিলেহ ॥ 

গুরুজন ভয়ে কি না কাপ। 

ঘন আত্ধিয়ারে সব দিঠি বাপ॥ 
কুহু কৈছে হেরলি বাতি। 

মরমহি উয়ল মনমথ বাতি ॥ 

দুতর পন্থ সঞ্চার। 

চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার ॥ 

একলি আওলি এত দৃব। 

আগহি আগে কুদ্থমমশর শূর | 
আপে করই দুহু কোর । 
মীলল দুহু' জন তম্থ তনু জোড় ॥ 

বাধামাধব ভাষ। 

না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস ॥ ( বৈ. প* পৃ. ৬১৭) 

জীকফ-_আজ এই দুর্দিনে কেমন করিয়! ঘর ছাড়িয়া! বাহির হইলে। 

শ্রীরাধা--কে জানে কেমন তোমার স্ষেহ (তোমার প্রেমের ছুনিবার 

আকর্ষণ )। 

শরীক _গুরুজনের ভয়ে কম্পিতা হইলে না? 

শ্ীরাধা__ঘন অন্ধকার যে সকলেরই দৃষ্টি আবৃত করিয়াছে। 
শ্রীক্- অন্ধকার রাত্রে কি করিয়া পথ দেখিতে পাইলে? 
শ্রীরাধা-_মনমথ প্রদীপ উদিত হইল। 

শ্রীকষ্__ছুত্তর পথ কিরূপে অতিক্রম করিলে? 
শ্রীরাধা-_-মনোরথে চড়িয়া আসিলাম, ইহার আর বিচার কি? 

শ্ীকফ-_একাকিনী এত দূর আমিলে? 
জ্রীরাধা_আগে আগে বীর মদন আসিয়াছে 

আপন! আপনি ছুজনে দুজনকে ৫কালে করিল, ছুই জনে মিলিত 

হইল, দেছে দেহ যুক্ত হইল, রাখামাধবের বাকা, গোবিন্দদাস না 
ঝুঝিয় ম্প্ধ হইল। 
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বৈষ্ণব কবি পূর্ণানন্দও রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক একটি পদ 
রচনা করিয়াছেন। 

এই বনে কংসের আজ্ঞা নাই বলে হবি । 

রাই বলে এখনি ভাঙ্গিব ভারিতুরি ॥ 

কুষ্ণ লে শ্বর্গমর্ত মোর অধিকার । 

রাই বলে তোমায় জানি আভ'র কুমার ॥ 

কৃষ্ণ বলে ব্রদ্া। ইন্দ্র দমন করি আমি। 

রাই বলে নন্দের গোধন চড়াও তুমি॥ 

কৃষ্ণ বলে গোবর্ধন ধরেছি কৌভুকে ॥ 

বাই বকে নন্দের বাধা বহিছ মন্তকে ॥ 

এ বোল শুনিয়ে কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে । 

কুষ্ণকে বাধিল রাই আপন বসনে ॥ 

দেখিয়। সবল দখা দূরে পলাইল। 

দাস পূর্ণানন্দের মনে আনন্দ বাড়িল ॥ 

বৈ. প. পৃ. ১০৩১ 

॥ বৈষ্ণব পদ।বলী সাহিত্যে মান ও কলহান্তরিত1 ॥ 

পণ্ুতগণ বলেন প্রেমের গতি কুটিল। অভিসারে নায়ক-নায়িকার 

সংক্ষিপ্ত মিলন হুইল, প্রেম কিন্তু সরল পথে প্রবাহিত হুইল না বাম্যভাব 

অবলম্বন করিল। মান-অভিমানে প্রেমের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। প্রাচীনগণ 

বলেন-__ স্ষেহ ব্যতীত ভয় হয় না, আর প্রণয় ব্যতীত ঈর্যাও সম্ভবে না, এই জন্য 

উভয়ের (নায়ক-নায়িকার ) প্রেমপ্রকাশক হইতেছে এই মান-প্রকার। 

অনেক সময় সথীরা নায়িকাকে নায়কের প্রতি মান অবলম্বন করিতে প্ররোচনা 

দের। নায়িকাও কখনো! বা নায়কের নিকট হুইতে অশুনয়ের সুখ আম্বাদ 

করিতে যান অবলম্বন করিয়া! বসে। অনেক সমর নায়কও মান করিয়া 

থাকে। সংস্কত-গ্রাকুত সাহিত্যে নর-নারীর মান অবলম্বন করিয়া বছ 

কবিত। রূচিত হইয়াছে । 



৪১৬ বৈষব-পঞ্গাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উত্ন 

আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাহার “সাহিত্য-দর্পণে লিখিম্াছেন। 

“মানঃ কোপঃ স তু ঘেধা প্রণয়েধ্যাসমুদ্ভবঃ | 

্য়োঃ প্রণয়মানঃ শ্যাৎ প্রমোদে স্থমহত্যপি ॥ 

প্রেম £ কুটিলগামিত্বাৎ কোপো ধঃ কারণং বিন। ॥” 
- সাহিত্য-দর্পণে তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১৯০) 

--পিরম্পর অন্রাগী নায়ক-নায়িকার যে কোপ তাহাকে মান বলে। 

প্রণয় ও ঈর্ধযার কারণে মানের স্ষ্টি হয়। প্রেমের বক্তা! হ্বভাববশতঃ বা 
অকারণে এই কোপ উপস্থিত হইত পারে ।' মান ছুই প্রকার--প্রণয়মান ও 

ঈর্যযামান ; “মান' বিপ্রলস্ত শৃংগারের অন্তর্গত। মানের চেষ্টামাত্র হইলেই 

সেইখানে মান বলা যাইবে না। অপরের মান ভাঙাইবার জন্য অনুনয় পযন্ত 
মানের স্থারিত্ব না হইলে বিপ্রলম্ত শুংগার হইবে না। অর্থাৎ যেখানে মানের 

চেষ্টা অনুনয় পর্যস্ত স্থায়ী হইবে না, সেইখানে “মানাখ্য" বিপ্রলম্ত শৃংগার না 
হইয়া সন্তোগাখ্য শৃংগারের অস্থয়াখ্য সঞ্চারী ভাব হইবে। মান-ভঞ্জনের উপায় 

ছয় প্রকার, যেমন, সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর। প্রণয়াম্পদ্বে 

প্রতি কোপ-অবলম্বনকারিণী নারিকাকে মানিনী (বা অভিমানিনী ) বল! চলে। 
বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনায় প্রাকৃত নরনারীর প্রেম- 

বর্ণনার রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। “অহ্েরিব গতিঃ প্রো; শ্বভাব-কুটিল। 
ভবে ১ 'প্রমের গতি দর্পের মত স্বভাবতই কুটিল।” তাই যথার্থ প্রেম 

যেখানে সেখানেও কোন কোন সময়ে কারণে বা অকারণে বক্রতা বা বাম্যভাব 
দেখা দেয়। তাই বৈষ্ণব কবিগণ নিত্যপ্রেয়পী হরিবল্পভাদের কুষ্ণের প্রতি 

প্রেমের অদাক্ষিণ্য (মান) বর্ণনা করিয়াছেন । মানের বর্ণনায় প্রেমের 

উৎকর্ষ সাধিত হয়। রূপ গোস্বামী তাহার “উজ্জলনীলমণি, গ্রন্থে বলিয়াছেন,_ 

“দম্পত্যোভাব একজ্র সতোপ্যনুরক্য়োঃ | 

্বাভীষ্টাক্লেবীক্ষার্দিনিরোধী মান উচ্যতে | 
_উজ্জল-নীলমণ্ি, শৃক্গগারভেদ-প্রকরণ (১৫1৭৪ 

_-“একস্থানে খাকিলেও এবং অন্ুরক্ত হইলেও নায়ক-নায়িকার স্ব স্ব 
অভিপ্রেত আলিজন, দর্শন, চুম্বন, প্রিয়ভাষণ প্রভৃতির প্রতিবন্ধক ভাবকে মান 

বলে।* মান ছুই প্রকার--পহেতু ( ঈধ্যা মান) এবং নিহেতু (অকারণ এবং 
কারণাভাস বা প্রণয়মান )। মানভঙ্ষের উপাক্--নির্কেতুমান নায়কের 

১ উ. য* শৃঙহারতেদ-প্রকরণে উদ্ধৃস্য। 



পদাবলী-সাহিত্যে মান ৪১৭ 

আলিঙ্গনাদির ছবারাই দ্বয়ং শান্ত হয়, সহেতু মান--সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, 
নতি, উপেক্ষা ও রসান্তরাদি দ্বারা উপশমিত হয়। মানোপশমের চিহ্ন-- 

অশ্র-বিসর্জন ও হান্যাদি। শ্রীরাধা যে সময়ে কৃষ্ণ-প্রেমের উতকর্ষযতাবশত 

অদাক্ষিপ্য ভাব অবলম্বন করেন, সেই সময়ে শ্রীরাধাকে মানিনী বা! অভিমানিনী 
বলা যায়। 

গাহাসত্ুপঈর' এই কবিতাটিতে নায়িকার মান বর্ণনা করা হইয়াছে, 
নায়ক নায়িকার সখীদের বলিতেছে,_ 

“ণ বি তহ অণালবস্তী হিঅঅং ছুন্মেই ষাণিণী অহিঅং। 
জহ দূর-বিঅভ্িঅ-রোস-মজ বখ-ভণিএহিং ॥ 

গাহাসতসঙ্ঈ ৬৬৪ 

_-'মানিনী আলাপ না করিয়া আমার হৃদয়ক্লে যত অধিক কষ্ট ন! 

দিয়াছে অনেকদূর পর্ধস্ত প্রকটিত গুরুকোপবিশিষ্ট উদ্নাসীনবচনদ্বারা তদপেক্ষা 

বেশী কষ্ট দিয়াছে.” 

ইহারই পরবর্তী ও পূর্ণতর রূপ দেখি বিদ্যাপত্তির একটি পদে। এখানে 
দেখি নায়ক-শিরোমণি কুষণ শ্রীরাধাকে অনুনয় করিতেছেন । 

বদন চাদ তোর নয়ন চকোক মোর 

রূপ অমিঅরস পীবে। 

অধর মাধুরী ফুল পিয়া মধুকর তুল 
বিন্ন ঘধূ কত খন জীবে। 

মানিনি মন তোর গঢল পসানে 

ককে ন রভসে হসি কিছু ন উত্তর দেসি 

স্থথে জাও নিসি অবসানে ॥ (বিষ্য/পতি, বৈ. প* পৃ. ১০৮) 

গাহাসত্তসঈর একটি পদে নায়কের মান বর্ণনা করা হইয়াছে । নায়ক 
মানু করিয়! বসিয়া আছে, তখন নায়িকা তাহাকে বলিতেছে, রাত্রিতে 

তোমার শধ্যাপার্ হইতে যদি তোমার কান্ত উঠিয়া যায় তাহা হইলে তুমি 
আমার বেদন! বুঝিতে এবং মান করিয়া বসিয়া থাকিতে না। 

গ কুণস্তো ব্বিঅ মাঁণং ণিসানু হুহ-নুতৃদরবিবুদ্ধাণ। 

সুই অপাসপরিমূণবেজণ জই সি জাণস্তো ॥ গাহাসত্তসঈ ১২৬ 

রাত্রিতে জুখন্বপ্তজন-দধ্যে জাগরিত জনের জন্য প্রণয্ীর অভিসারে 

নির্গত ম্বকান্তাত্বারা শৃণ্টাকৃত শধ্যাপার্থের প্রতরণাজনিত বেদনা যদি তুমি 
৭ 



৪১৮ বৈষুব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উস 

বুঝিতে তাহা হইলে মান করিয়া থাকিতে না।১ এখানে নায়িকার ঈর্ষ্যা-হেতৃ 
মান দেখা যায়। 

গাহাসত্তসঈ'র একটি কবিতায় নায়কের মান বর্ণনা কর! হইয়াছে, কিন্তু 

নায়কের প্রণয়মান এমনিতেই ভঙ্গ হইয়াছে দেখ! যায়; পদটি “সাহিত্য-দর্পণে' 
(৩।২০২-৩) নায়কের মানের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধত। 

'অলিঅপন্ত্তঅবিণিমীলিঅচ্ছ দে স্থহঅ মজবা ওআসং। 

গণুপরিউদ্বণাঁপুলইঅঙ্গ ণ পুণে চিরাইস্সং ॥ গাহাসত্তসঈ ১২০ 

_-ছহে স্থভগ, অলীক নিদ্রায় নিমীলিত নয়ন হইলেও তুমি তোমার 
গণ্ডচম্বনে বিশেষভাবে পুলকিতাঙ্গ হইতেছ,, (শয্যা মধ্যে) আমাকে একটু 

স্থান দাও, আমার আর (ভবিষ্যতে ) বিলম্ব হইবে ন।।' 

সত্তসঈর আর একটি কবিতায় নায়ক-নায়িকা উভয়ের মান বর্ণনা কর! 

হইয়াছে । 

পণঅ-কুবিআণ দোণহ বি অলিঅ-পন্ততভাণ মাণইল্লাণং 

শিচ্চল-পিরুদ্ধ-ণীসাস-দিপ্-কগ্নাণ কো মল্লো । গাহাসত্তসঈ ১1২৭ 
__প্রণয়কুপিত, কপটনিদ্রিত, মানাবলঙ্কনকারী দম্পতী যখন নিশ্চল ভাবে 

নিঃশ্বাস নিরোধ করিয়া পরস্পরের নিঃশ্বাস শব্বে কান দিয়া থাকে, তখন 

উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর সমর্থ হয়, (অর্থাৎ মানত্যাগে কেহই সমর্থ নয়)।' 

নায়িকার মান গাহাসত্তসঈগর একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে । এখানে 

নায়িকার প্রণয়মান দেখা যায়। 

তহ মাণেো! মাণধণাএ তীঅ এমেঅ দৃরমণুবদ্ধো । 

জহ সে অণুণীও পিও এক্ক-গগামে। ব্বিঅ পউখে। ॥ 
গাহাসতুসঈ ২২৯ 

_মানধনা সেই প্রিয়ার মান অকারণে এতদূর পর্যন্ত অন্ুবন্ধ হইয়াছে যে, 
তাহার দয়িত তাহাকে অনুনয় করার পরেও একগ্রামে বাস করিয়াও প্রবাসীর 

মত হইয়। রহিয়াছে । 
ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদ ম্মরণ করা ঘায়, শ্রীরাধা বলিতেছেন, 

বিনা অপরাধে মান করিয়া সব নষ্ট করিলাম। 

১ তুলনীর ।বদ্যাপতি _এক।হ শ।য়ন সখি সৃতলরে অগ্ুল বালভ নিসি মোর । 

ন! জানল কতিখন তেজি গেলরে বিছুরল চকোরা জোর 
সুন সেজ হিয় মালয়ে রে পিল্সা বিন্ু মরব মোরে আজি । 



পদাবলী-সাহিত্যে মান ৪১৪ 

রোখে দোখলু পিয়া বিনি অপরাধে । 

না জানিয়ে এতকি পড়ব পরমাদে ॥ 

জনি প্রভাতে পুরব পরকাশ। 

যামিনী জাগি আয়ল মঝুপাশ ॥ 
শিতল ছুলহ কর দেয়ল পায় । 

মানে মুগধি হাম উপেখলু তায় ॥ 
কতরূপে বচন কহল সব মীঠ। 

বদন ঝাপি হাম দেখলু গীঠ ॥ 

পালটি হেরি হেরি পিয়া মোর গেল। 
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল ॥ বৈ. প. পৃ. ৬২৬ 

গাহাসন্তসঈগর কোন পদে দেখি, নায়ক নায়িকার সম্মুধে অপর নারীর নাম 
উচ্চারণ করাতে নারিক। অবলম্বন করিয়াছে । এধানে নান়্কার ঈর্যামান 
দেখা যায় । | 

গোত্ুক্খলনং সোউণ পিঅঅমে অজ্জ তীঅ খণ-দিঅহে। 
বজঝ-মহিসস্স মাল বব মণ্ডণং উহ পড়িহাই ॥ 

গাহাসত্বস ৫1৯৬ 

_দেখ, আজ এই উৎসবের দিনে দয়িতের মুখে গোক্ন্থলন ( অপর নারীর 
নাম) শুনিয়া এই রমণীর মগ্ডুণ যেন বধ্য মহিষের গলায় প্রদত্ত মালার ন্যায় 

মনে হইতেছে । 

তুঃ উদ্ধবদাস-- 
শুন শুন নীলজ কান। 

টৈছন মুরলিক গান ॥ 

চন্দ্রাবলি বলি গীত। 

এ কিয়ে চপল চরীত ॥ 

শুনি ধনি কয়লহি মান। 

কি করবি অব সমাধান ॥ টব. প. পৃ. ৫০৭ 

প্রিয়তমের অঙ্গুনয়স্থথ আস্বাদনের জন্য সথীরা নায়িকাকে মান অবলম্বন 
করিতে বলিতেছে। নায়িকা মান-গ্রহণে নিজের অক্ষমতা জানাইতেছে। 

এই ভাবটিকে প্রকাশ করা হইয়াছে সম্তস্ঈর একটি কবিতায় । 
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ণিদ্দাভঙ্গে। আবগুরত্রণং দীহর! অ নীসাস। ৷ 
জাঅস্তি জস্স বিরহে তেণ সমং কীরিসেো মাণো। 

গাহাসতুসঈ ৪1৭৪ 

-শ্যাহার (আমার দয়িতের ) বিরহে নিদ্রাভঙ্গ, পাুরবর্ণতা ও দীর্ঘ 

নিঃশ্বাস উৎপয্ন হয়, তাহার সহিত কি করিয়। মান অবলম্বন করিব ।” 

বিদ্াপতি-- 
“নয়নকে। নিন্দ গেও বয়ানক হাস। 

সখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ মঝু পাশ ॥” বৈ. প. পৃ. ১২৩ 

অমরুর একটি কবিতায় দেখি নায়িকা চাতুধ্যের সহিত কৃতাপরাধ নায়কের 
উপর কোপ প্রকাশ করিয়া পীড়৷ দিতেছে । 

একত্রাসনসংস্থিতিঃ পরিস্বতা৷ প্রত্যুগমান্গ'রত-_ 
স্তাস্ুলায়নচ্ছলেন রভাসাঙ্লেযোহপি সংবিস্িতঃ। 

আলাপোইপি নামিশিত: পরিজনং ব্যাপারয়ন্ত্যান্তিকে 
কাস্তং প্রত্যুপচারতশ্চতুরয়া কোপঃ কৃতার্থীকুতঃ ॥ (অমর ১৭! 

__সাহিত্য-দর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদে (৭৭) উদ্ধৃত 

--( সেই নায়িকা) দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া কান্তের সহিত একজ। 
উপবেশন পরিহার করিল» তাম্ল আনিবার ছলে গভীর আলিঙ্গন পরিহার 
করিল, নিকটে পরিজনদের ব্যাপৃত রাখিয়া কথাবার্তারও স্থযোগ নষ্ট করিল, 
এইভাবে কান্তের প্রতি অতি আদর দেখাইয়া চাতুর্যের সহিত সেই নায়িকা 
নিজের কোপ কৃতার্থ করিল। পদটি 'সাহিত্য-দর্পণে' ও সদুক্কিকর্ণামৃতে 
(২৪৪1২) উদ্ধত হইয়াছে দেখা যায়। 

অমকুরুত একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখি সথীদের ছারা প্ররোচিত হুইয়াও 
নায়িকা মান অবলম্বনে নিজের অক্ষমতা জানাইতেছে । 

মুদ্ধে মুগ্ঠতয়ৈব নেতৃমখিলঃ কালঃ কিমারভ্যতে 
মানং ধতস্ব ধৃতিং বধান খজুতাং দূরে কুরু প্রেয়সি। 

সখ্যৈবং প্রতিবোধিতা৷ প্রতিবচন্তামাহ ভীতাননা 
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতো হি নঙ্থ মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোন্ততি ॥ 

(অমরু ৮২) 

--“মুঞ্জে) কেন সরলভাবে এতদিন দিন যাপন করিলে, প্রিয্বের প্রতি যান 

অবলদ্বন কর, ধৈর্য ধারণ কর, সরলতা দূর করিয়! দাওৎ_-সধীদের কর্তৃক 
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এইভাবে প্ররো চিতা হইয়া ভীতাননা সেই নায়িকা তাহাদের বলিল--আস্তে 

আন্তে বল, হাদরস্থিত প্রাণেশ্বর শ্তনিয়৷ ফেলিবে । 
বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকাতেও দেখি সথীরা শ্রীরাধাকে “মান' অবলম্বন করিতে 

প্ররোচনা দিতেছে । 

বিচ্যাপতি-_ 

হমর বচন স্থন সাজনি। 

মান করবি আদর জানি ॥ 

জব কিছু পিয় পুছব তোয়। 

অবনত মুখ রহবি গোয় ॥ 

জব পরিহরি চলএ চাহি। 

কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি ॥ 

জব কিছু দেখ আদর থোর । 

ঝাপি দেখাওবি কুচক ওর ॥ 

বচন কহবি কাদন মাথি । 

মান করবি আদর রাখি ॥ 

জব করে ধরি নিকট আনি। 

উন্থ উহু কএ কহবি বানি ॥ 

ভন বিদ্যাপতি সোই সেনারি। 

মানক পিরীতি রাখি পারি ॥ বৈ. প. পৃ. ৯২ 

অমরুর আর একটি পদে দেখি, অভিমানিনী নায়িকা সথীকে বলিতেছে-_ 

স্কুটতু হাদয়ং কামং কামং করোতু তল্গং তন্ুং 
ন সখি চটুল-প্রেয়া কাধ্যং পুনর্দছিতেন মে। 

ইতি সরভসং মানাটোপাছুদীর্য বচন্তয়া 
রম্ণ-পদবী সারঙ্গাঙ্ষ্যা সশংকিতমীক্ষিতা ॥ 

( অমরুকস্ত ৭১) সহুক্কিকর্ণামৃত ২1৪৬৫ 

-_ন্ডদয় ফাটে ফাঁটুক, মদন (প্রেমাঘ়ি ) শরীরকে কশ করে করুক, সখি, 

চপল-প্রণয়ী দয়িতের (আমার ) আর কোন প্রয়োজন নাই-_-এইভাবে কোপ- 

প্রকাশক বাক্য হঠাৎ প্রকাশ করিয়া হরিণ-নয়না (নায়িকা ) শংকিত চিত্তে 
প্রিয়তমের আগমন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পদটি সছুক্তিকর্ণামৃতে 

উদ্ধৃত হইয়াছে। 
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ইহার সহিত বৈষ্ণব কবি রূপ গোস্বামীর নিয়স্থ পদটির তুলনা কর যায়। 
তব চঞ্চল-মতিরয়মঘহত্ত1 | 

অহমুত্রম-ধৃতি-দিখী-দিগস্তা ॥ 
দৃতি বিদূরয় কোমল-কথনম্। 
পুনরভিধান্তে নহি মধু-মথনম্ ॥ 
শঠ-চরিতোইয়ং তব বনমালী | 

মৃদুহ্ৃদয়াহং নিজ-কুল-পালী ॥ 

তব হবিরেষ নিরস্কৃশ-নর্মা ॥ 

অহমন্গবদ্ধ-সনাতন-ধর্মা ॥ 

( গীতাবলী ), পদকল্পতরু ৫৩৩, বৈ. প. পৃ. ১৮০-১৮৯ 

_দূতি, অঘাস্থরহন্তা তোমার এই কৃষ্ণ অস্থিরচিত্ত। আমার অচঞ্চল 
ধৈর্যের কথ৷ দিগন্তপ্রসারিত। দূতি, চাকার মধুস্থদনকে দূর করিয়| দাও । 

আমি আর তাহার সহিত কোন কথা বলিব না। তোমার এ বনমালী 

শঠচরিত্র, আমি কোমলম্বদয়া, নিজ কুলে অবস্থিত কুলনারী। তোমার 

হরি উচ্চৃঙ্খলক্রীড়ারত। আমি সনাতন ধর্মে আস্থাশীলা (নিষ্ঠাবতী )। 

অমরুর আর একটি শ্লোকে দেখি, অভিমানিনী নায়িক! নায়ককে 
বলিতেছে-- 

তথাভুদম্মাকং প্রথম! বিভিন্না তন্ছরিয়ং 

ততো নু ত্বং প্রেয়ানহমপি হতাশা! প্রিয়তম] । 

ইদানীং নাথস্্ং বয়মপি কলত্রং কিমপরং 

ময়াপ্তং গ্রাণানাং কুলিশ-কঠিনানাং ফলমিদম্ ॥ 
অমরু ৮১১ সহুক্তিক ২1৪৭২ 

“আমাদের প্রথমে এমন হইয়াছিল এই তন্ন (তোমার তম্থর সহিত ) 
অভিম্ন ছিল। তাহার পর তুমি হইলে প্রেয়, আমি হুইলায হতাশা! প্রিয়তমা, 
এখন আবার তুমি হইলে নাথ, আমরা সকলে হইলাম তোমার বণিতা। 
প্রাণটা কুলিশ-কঠিন হওয়ায় এই ফলই আমি লাভ করিলাম 1, 

গাহাসতসঈর অভিমানিনী নায়িক! নায়ককে বলিতেছে-_ 
অপ্পত্ত-মপ্ন,ছুকৃখো কিং মং কিসিমত্তি পুচ্ছসি হসস্তো 

পাবসি জই চল-চিত্তং পিঅং জণং তা তৃহ কহিস্সং ॥ 
গাহাসঙসঈ ২৫৭ 
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_-বিরহ-জনিত ছুঃখ তুমি কখনো পাও নাই, তাই হাসিতে হাসিতে 

ভিজ্ঞাসা করিতেছ, “কেন আমি কৃশ হইয়াছি'। চপলচিন্ত প্রিয়জনকে যখন 

তুমি প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।' চণ্ডীদাসের পদে দেখি 

মানিনী শ্রীরাধ! ঠিক এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে গঞ্জন! দিতেছেন। 
হেদে হে বিনোদ রায়। 

ভাল হৈল ঘুচাইল! পিরীতের দায় ॥ 
ভাবিতে গণিতে মোর তন্থ হৈল ক্ষীণ। 

জগভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন ॥ 

তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করি'লু। 

মৈলু লাজে মিছ! কাজে দগদগি হইলু ॥ 
ন। জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা বাথা। 
একে মরি মনোছুঃখে আর নানা কথা ॥ 

শয়নে স্বপনে বন্ধু ঘদ1 করি ভয়। 

কাহার অধীনে যেন তোমার প্রেষ নয় ॥ 

ঘায়ে ন। মরিয়ে বন্ধু মরি মিছ]| দায়। 

চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায় ॥ বৈ. প. পৃ. ৫৬ 

“গাহাসত্সঈর আর একটি পদে দেখি, প্রণয়কুপিত। নায়িকা নায়ককে 

বক্রোক্তি করিতেছে-__ 

অজ্জঅ ণাহং কুবিঅ। অবউহস্থ কিং মুহা পসাএসি । 

তুহ মঞ্প.-সম্মুপপাঅএণ মজঝ মাণেণ বি ণ কজ্জং ॥ 
গাহাসত্তমঈ ২1৮৪ 

-_“হে অনভিজ্ঞ (বালক ), আমি (তোমার উপর) কুপিত হই নাই, 

(আমাকে ) আলিংগন কর, কেন আমাকে বুখা প্রসন্ন করিতে চাহিতেছ? 

আমার পক্ষেও তোমার কোপ উৎপাদনকারী মান অবলম্বন করিবার প্রয়োজন 

নাই । 

গাহাসত্তসঈর আর একটি পদে দেখি গাঢ় অঙ্গরাগিনী নায়িকা কুপিত 

নায়ককে সখেদে বলিতেছে,-_ 

'বালঅ তুমাহি অহিঅং ণিঅঅং বিঅ বন্পহুং মহং জীঅং। 
তং তই বিণা ণ হোহি ত্তি তেণ কুবিঅং পসাএমি ।' গাহাসত্তসঈ ৩১৫ 
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"হে বালক (অজ্ঞ), আমার নিকট আমার নিজের জীবন তোমা হইতেও 

অধিকতর প্রিয়, সেই জীবন তোম! বিন! থাকিতে চাহে না, এই কারণে কুপিত 
তোমাকে প্রসন্ন করিতে উদ্ত হইয়াছি।, 

ইহার সহিত বিষ্াপতির এই পদটির তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীরাধা 
শ্রীরুষণকে বলিতেছেন, “তোমার জন্য আমার প্রাণ সংশয় হইয়াছে, তাই 

তোমাকে অনুনয় করিতেছি ।' 

গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর । 

রতন লাগি ন সঞ্চর চোর ॥ 
এহন! তেজি অএলা হু নিঅ গেহ । 
অপনহু ন দেখিঅ অপন্ছক দেহ ॥ 

তিল! এক মাধব পরিহর মান । 

ভুঅ লাগি সংসয় পরল পরাণ ॥ বৈ. প. পৃ. ১১১ 

বিশ্বনাথের “সাহিত্য-দর্পণে' উদ্ধত একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে দেখি, 

রুতাপরাধ নায়ককে নায়িকা তিরস্কার করিতেছে । পদটি সহুক্তিতেও পাওয়া 

যায়। 
সার্ধং মনোরথশতৈস্তব ধূর্ত ! কাস্তা 
সৈব স্িতা মনসি কৃত্বিমহাবরম্যা | 

অস্মাকমক্তি ন চ কশ্চিদিহাবকাশ- 

স্ত্মাৎ কৃতং চরণপাত-বিড়ম্বনাভিঃ ॥ সহুক্তিক--২।২৩।২ 

--ওহে ধূর্ত, বিলাস-সম্ভোগের মনোবাসনার সহিত কপটভাবভঙ্গিমায় 
ধূর্ত নায়িকা তোমার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে । সেখানে যখন আমার 
কোন স্থান নাই, তখন আমার চরণে পতিত হইবার অভিনয় করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই |” 

একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে দেখি অভিমানিনী নায়িকা নায়কের শরীরে 

ভোগাঙ্ক দর্শন করিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছে। এখানে ভোগচিহ্বের দ্বারা 

অন্থমিত নায়িকার সহেতু যান বা ঈধ্যামান দেখা যায়। পদটি 
“সাছিত্যদর্পণে' উদ্ধাত।১ 

নবনখপদমঙ্কং গোপয়ন্তংস্থকেন 

সথগয়সি পুনরোষ্টং পাপিনা দস্তদষ্টম্। 
১ সা. ময় পরিচ্ছেদ (১৯১) 
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প্রতিদিশমপরক্ত্রীসংগশংসী বিসর্পন্। 
নব-পরিমলগন্ধঃ কেন শক্যো বরীতুম্ ॥ ১ 

স দ. (৩1১৯১ 

__নিতুন নখরাঘাত অংগের বসনে আবৃত করিতেছ, অধরে দন্তাঘাত 

ছাত দিয়া ঢাকিতেছ, কিন্তু বাষু যে নতুন লৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়! দিতেছে 

তাহা কি করিয়া গোপন করিবে |, 

'অমরুকবির একটি কবিতা আছে; পদটি সহৃক্তিকর্ণাম্বতেও উদ্ধৃত হইয়াছে । 

অভিমানিনী নায়ককে বলিতেছে । 

ভবতু বিদিতং ভব্যালাপৈরলং প্রিয় গম্ততাম্ 
তন্থরপি ন তে দোষোহম্মাকং বিধিস্ত পর্াজ্দুখঃ | 
তব যদি তথাভূতং প্রেম প্রপন্নমিমাং দর্খাং 

প্রকতিচপলে ক নঃ গীড়া গতে হতজীধিতে ॥' 

সহুক্তিক-_-২1৪৭।৩ 

এখন আমি সবই বুঝিলাম, যথেষ্ঠ হইয়াছে, প্রিয়তম নিরর্থক বচনের 
প্রয়োজন নাই, এখন যাইতে পার, তোমার সামান্যযাত্র অপরাধ নাই, ভাগ্য 

( আমার প্রতি ) বিমুখ, তোমার প্রবৃদ্ধ প্রেম যদি এই দশ] প্রাপ্ত হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে স্বভাবত চঞ্চল এই পোড়া প্রাণ গেলে কোন ক্ষোভ নাই ।' 

এই গুলির সহিত বলরাম দাসের একটি পদের তুলনা করা যায়। এখানেও 
দেখিতে পাই শ্রীরাধা! কৃতাপরাধ শ্রীরুষ্ণের উপর অভিমান-করিয়া ভৎসনা-বাক্য 
বর্ণ করিতেছেন । 

ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ | 

ধিক রহু যে। ধনি তোহে অন্থরাগ ॥ 

চলহ কপট শঠ ন! কর বেয়াজ। 

কৈতব বচনে অব কিয়ে কাজ ॥ 

সহজই অনলে দগধ ভেল অঙ্গ । 

কাহে দেহ আহ্তি বচন বিভঙ্গ | 

সো ধনি কামিনী গুণবতি নারী । 

হাম নিরগুণি রতিরভমে গোডারি ॥ 

সেই পুরুব তুয়া হিয়অভিলাষ । 
বঞ্চল ইহ নিশি যো ধনি পাশ ॥ 
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পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়। 

তু বহুবল্লভ তোহে না! যুয়ায় ॥ 
সিন্দুর কাজর ভালহি তোর । 

ছল করি চরণে লাগায়সি মোর ॥ 
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ। 

কহ বলরাম ইহ প্রেমতরঙ্গ ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৪২ 

জ্ঞানদাস-_(শ্রীরাধার উক্তি ) 
শুন শুন মাধব না বোলহ আর। 

কী ফল আছয়ে এত পরিহার ॥ 
পাওলু তুর! সঞ্জে প্রেমক মূল । 
খোয়লু সরবস নিরমল কুল ॥ বৈ. প. পৃ. ৪৩৮ 

সদুক্তিতে ভাবদেবীর একটি কবিতা! আছে । নায়িক নায়ককে অভিমান 

করিয়া বলিতেছে। এখানে নায়িকার মান-ভগ্রনের জন্ত নায়ক কর্তৃক 

নায়িকার পদ-ধারণও দেখা যায়। 

কিং পাদান্তে পতসি বিরম ম্বামিনে। হি ব্বতন্ত্রাঃ 

কঞ্চিংকালং কচিদসি রতস্তেন কন্তেইপরাধঃ | 

আগস্কারিণ্যহমিহ যয়্া জীবিতং ত্বংবিয়োগে 

ভর্তপ্রাণাঃ স্তিয় ইতি নম্থ ত্বং ময়েবাস্নেয়ঃ ॥ 
সহুক্তিক---২।৪৭।১ 

-_বিমনা হইয়া কেন আমার পদান্তে পতিত হইতেছ। স্বামীরা হইল 
তন্ত্র, কিছুকালের জন্য কোথাও তাহারা অভিরত হুইয়াও থাকিতে পারেন, এ 

ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাম অপরাধিনী-_ 
কারণ তোমার বিরছেও আমি বাচিয়া আছি। স্ত্রীগণ হইল ভর্তৃপ্রাণা, স্থৃতরাং 
তুমিই হইলে আমার অনুমেয় । 

এই পদটি রাধাগ্রেমের কবিতা! বলিয়! রূপ গোস্বামীর 'পগ্যাবলীতে 
সংগৃহীত হইয়াছে । 

“অথ রহসি অহুনয়স্তং কৃষ্ণ, প্রতি প্রাধা-বাক্যম্” | 

কিন্ত কবিতাটি “কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে' বাকৃকুট কবির নামে পাওয়া যায় । 
'অচল কবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে সছুক্তিতে। মানিনী নায়িকা 

সখেদে নায়ককে বলিতেছে। 
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যদ ত্বং চন্দ্রোতুরবিকলকল[পেশলবপু- 
ততদা্র? জাতাহং শশবধর-মণীনাং প্রক্কতিভিঃ 

ইদানীমর্কত্্ং খররুচিসমৃৎ্সারিতরসঃ 
কিরস্তী কোপাণ্রীনহমপি রবিগ্রাবঘটিতা। সদুষ্টিক--২১৭।৫ 

__'ঘখন তুমি চন্দ্র ছিলে (চন্দ্রকলার ন্যায়) অবিকল কলাদ্বারা পেশল 

“ছল তোমার বপু-আমি ছিলাম তখন চন্দ্রকান্তমণি- চন্দ্রকান্তমণির 

স্বভাববশত আমি তখন ত্রবীভূত হইর। যাইতাম $ এখন তুমি হইলে স্থযা, 

খরকিরণের দ্বারা এখন সমুৎসারিত হর তোমার রূস, আমিও তই এখন 

কোপাগ্নিবর্ণকারিনী সুধকানস্তমণির পে রূপান্তরিত হইয়াছি।১ 

ইহার সহিত চণ্তীদাসের পদটির তুলন৷ করা যায়। 
(শ্রীরুষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি) 

যখন পিরীতি কৈল! আনিষ্টাদ হাতে দিলা 
আপনি করিতা মের বেশ। 

আখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর 

এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥ 

একে হাম পরাধীনী তাহে কুলকামিনী 
ঘর টেতে আঙ্গিন! বিদেশ । 

এত পরমাদে প্রাণ না জানি তবু ত আন 

আর কঙ কহিব বিশেষ ॥ 

ননদী বিষের কাটা বিষমাখা দেয় খোট। 
তাহে তুমি এত নিদারুণ । 

কবি চণ্তীদাস কয় কিব! তৃমি কর ভয় 
বধু তোর নহে অকরুণ ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫৫ ) 

অমরুর একটি পদে দেখি সখীরা মানিনীকে প্রবোধ দিতেছে । পদটি 

সছৃক্তিতেও উদ্ধৃত। 

লিখক্লান্তে ভূমিং বহিরনবরতঃ প্রাণদয়িতো 

নিরাহারাঃ সখ্যঃ সততরুদিতোচ্ছুননয়নাঃ | 
পরিত্যক্তং সর্ধং হসিতপঠিতং পঞ্জরগুকৈ- 

ত্যবাবস্থা চেয়ং বিস্াজ কঠিনে মানমধুনা । সছৃক্তিক-_১18৮৩ 
১. ডঃ শাশতৃহণ দাপগুপ্তের অনুবাদ 
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_ তোমার প্রাণপ্রিয় বাহিরে অনবরত মাটিতে আাচর ফাটিতেছে, সধীগণ 
অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনাহারে সর্বদা রোদন করিতেছে, খাচার শুকপাখীও হাস ও 
পাঠ ত্যাগ করিয়াছে-তোমারও এই অবস্থা, ভে কঠিনে, মান ত্যাগ কর। 

ইহার সহিত বৈষ্ণবকবি ভূপতিনাথের পদটির তুলনা করিতে পারি। 
পদটিতে দেখি সখীর! মানিনী শ্রীরাধাকে মানত্যাগে উপদেশ দিতেছে । 

শুন শুন গুণবতি রাই। 
তো বিশ্ব আকুল মাধাই ॥ 
কিশলয় শয়ন উপেখি । 

ভূমি উপর নথ লেখি ॥ 

তেজ ধনি অসময় মান। 
কানুক তুহু সে নিদান॥--( ভূপতিনাথ ) 

(বৈ. প. ৮১৯ প্.) 

সদুক্তিতে পাণিনি কবির একটি শ্লোক আছে। তাহাতে দেখি সথীরা 
মানবতী নায়িকাকে নায়কের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য বলিতেছে। 

'পাশৌ শোণতলে তনৃদরি দরক্ষাম। কপোলস্থলী 
বিন্যন্তাঞনদিপ্ধলোচন-জলৈঃ কিং শ্ানিমানীয়তে । 

মুগ্ধে চুমবতু নাম চঞ্চলতয়া ভূংগঃ কচিৎকন্দলী- 
মুক্সীলল্নবমালতী-পরিমলঃ কিং তেন বিম্বরধ্যতে ॥ 

সছুক্তিক-_২1৪৮৫ 
_হে ক্ষীণমধ্যা সুন্দরী, রক্তবর্ণ করতলে রক্ষিত তোমার ঈষতরুশগণ্স্থল 

অঞ্জনে মিশ্রিত নয়নজলে মলিন করিতেছ, কেন? হে মুগ্ধে, ভূংগ চপলতাহেতু 
কখনো হয়ত কদলী পুষ্প চুম্বন করিয়া ফেলে, কিন্ত তাহাতে কি প্রন্ফুট নব 
মালতীর স্থগন্ধ বিস্বত হইতে পারে ? 

বৈষ্ণবপদাবলীতেও দেখি সখীরা! শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সমন্ত অপরাধ ক্ষমা 
করিতে বলিতেছে। 

অখিল-লোচন-তম তাপ বিমোচন 
উদয়তি আনন্দকন্দে। 

এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি 
ইথে লাগি নিন্দহ চান্দে_ ইত্যাদি। 

( পন্নকল্পতরু, ৪৮* ) 
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নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তির (বাকোবাক্য ) দ্বারা মান-প্রকাশের 
9 তজ্জন্য অনুনয়ের রীতি দেখা যায় সংস্কৃত-প্রাকত প্রকীর্ণ কবিতাগুলির মধ্যে । 

গহাসতুসঈগর একটি কবিতায় পাই, নায়ক মানিনী নায়িকাকে অনুন 

করিতেছে । 

পসিঅ পিএ কা কুবিআ৷ স্থঅণু তৃমং পরঅণম্মি কো কোবো!। 

কো হু পরে! ণাহ তৃমং কীস অপুঞ্রাণ মে সতী ॥ 
গাহাসভসঈ ৪1৮৪ 

_-( নায়ক) পপ্রিয়ে, প্রসন্ন হও', (নায়িকা) “কে কুপিতা হুইয়াছে', 

(নায়ক ) “স্তন, তুমি কুপিতা হইয়াছ, (নায়িকা) "পরজনের প্রতি কোপ 
কিরূপে সম্ভব? (নায়ক )--পর কে,? (নায়িকা:)_-হে নাথ, তুমিই পর', 
(নায়ক )--কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পায়ে? (নায়িকা) আমার 
যেমন অপুণ্যের শক্তি 1 

ইহার পরবর্তী রূপ পাই অমরুশতকের একটি স্্োকে । পদটি সছুক্তিকর্ণামৃত 
(২৪৪1১) ও দাহিত্য-দর্পণে ধৃত । | 

বালে নাথ বিমুঞ্চ মানিনি রুষং রোষান্ময়৷ কিং কৃতম্ 
খেদোহম্মাম্ম ন মেইপরাধ্যতি ভবান্ সর্বেইপরাধা ময়ি | 

তৎ কিং রোদিষি গদ্গদেন বচস! কস্তাগ্রতো! রুদ্তে 
নন্বেতন্মম কা তবাস্মি দয়িতা নাম্মীত্যতো রুদ্যতে ॥ ৫০ ॥ 

সদুক্তিক ২৪৪1১, সা. দ. ৩য় (৭৬) 

»হে বালা» “হে নাথ, “'মানিনী, ক্রোধ পরিত্যাগ কর' “ক্রোধ করিয়! 

আমি কি করিয়াছি? “আমায় কষ্ট দিতেছ।, “তোমার দোষ কিছুই না” 

সমস্ত অপরাধ আমারই', “তাহ হইলে উচ্ছৃসিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছ কেন ?' 

“কোথায় ক্রন্দন করিতেছি ।, “কেন আমার সমূখে” 'আমি তোমার কে' ? 

প্রিয়া” | এপ্রিয়া৷ নহি, সেই জন্যই ত ক্রন্দন | 

সছৃক্কতিকর্ণাম্বতের “দেবপ্রবাহে' ভোজদেবের একটি কবিতায় শিব-পার্বতীর 

উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । হর কুপিত! পার্বতীর কোপ-শান্তির চেষ্টা 

করিতেছেন । কিন্তু পার্বতীর উত্তরে শিব বাক্যহীন হইয়া পড়িযাছেন। 

কম্মাৎ পার্ধতি নিষ্ঠুরাসি সহজং শৈলোদ্ভবানামিদং 

নিঃক্সেহাসি কুতো! ন ভম্মপরুষঃ মেহং কচিন্বিন্দতি। 
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কোপন্তে ময়ি নিক্ষলঃ প্রিয়তমে স্থাণৌ ফলং কিং ভবে- 
দিখং নির্ঘচনীকৃতো দয়িতয়া শল্তুঃ শিবায়ান্ত বঃ” | 

সহুক্তিক--১।৭।১ ( ভোজদেবম্ত ) 

_-হহে পার্বতী, তুমি এত নিষ্ঠুরা কেন? ইহা তে। পর্বত হইতে জাত 
ব্যক্তির পক্ষে অতি স্বাভাবিক ।, “আমার প্রতি স্সেহশুন্য হইয়াছ কেন?' 

ভন্মকঠোর ব্যক্তি কি জেহের ( তৈলাদির ) নিন্দা করেন? পপ্রিয়তমে, আমার 

প্রতি তোমার কোপ নি্ষল। "গ্থান্ছতে (কাঠের গুড়ি বা শিব) ইহার কোন 

ফল নাই»--এইবূপে দগ্নিতা (পার্বতী) কর্তৃক বাকাহারা শিব তোমাদের 
মঙ্গল করুণ। 

সহুক্তিকর্ণামমুতের আর একটি পদে দেখি কৃষ্ণ রাধার প্রশ্নের মুখের মত 
জবাব দিয়! রাধাকে বাক্যহীনা করিয়া দিয়াছেন । কৃষ্জের দুর্যবহারে রুষ্ট 

রাধা উহ।কে এইভাবে পরিহাস করিতেছেন । 

বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক ভবতো। মুগ্ধেক্ষণে নঘ্িদং 

বাসং ব্রহি শঠ প্রকামন্থভগে ত্বদ্গাত্রসংশ্লেষতঃ | 

যামিন্যামুষিতঃ ক ধূর্ত বিতন্ুমুষ্জাতি কিং যামিনী 

শৌরিগোপবধূং ছলৈঃ পরিহসম্পেবংবিধৈঃ পাতু বঃ ॥ 
সহুক্তিকর্ণাম্বত ১৫৬1৪ 

হে কেশব, এখন কোথায় তোমার বাস (অবস্থান )? এমুগ্ধেক্ষণে এই 
আমার বাস (বস্ত্র), “হে শঠ, বাসের ( অবস্থানের ) কথা বল, । হে প্রকাম- 

স্থভগে, এ বাস (গন্ধ) তোমার গাত্রসংস্পর্শে জাত। 'যামিনীতে কোথায় 

ছিলে? “যাহার তচ্গ নাই এমন যামিনী কি চুরি করে? এইরূপে ছলে 
গোপবধূকে পরিহাস করিতেছিলেন যে কৃষ্ণ, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। 

পূর্বকালীয় কবিদের নিকট হইতে এই ধরণের উক্তিপপ্রত্যুক্তিমূলক পদ 
রচনার রীতি বৈষ্ণব কবিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। রাধাকষ্জের প্রশ্নোত্তরস্থচক 

বনু পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখ। যায়। 

ঘনশ্তামদাস কবিরাজের (নরহরি চক্রবর্তী ) বাধাকষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি- 
মূলক একটি কবিতা আছে। রোষকষায়িতা রাধা জেরা করিয়া শ্রীরুষ্কে 

বিপর্যস্ত করিতেছেন । 
আজুক গমন কোন ধনী সেবি। 
তুয়া বিন্থ আন নাহি অধিদেবী ॥ 
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এ হবি পুছিয়ে কোন নিবাস। 

তোহারি পরশ বিহ্ন নাহি অভিলাষ ॥ 

পুছইতে এক কহনি পুন আন। 
মান সঞ্জে কিযে মতি করু দান ॥ 

এধনি সো পুন তোহারি সমীপ। 

অনুখন ঠ্যছে অরুণ মণিদীপ ॥ 

পশুপ স্বভাব রজনা কাহা দেল । 

তোহারি পরশ লাগি গোকুলে ভেল ॥ 

ঢীঠ বিভাবরা পুছিয়ে তোহে । 

তনু অরু তোহারি সঙ্গিনী যত হোয়ে ॥ 
আজু তুয়। শুভখন কাহ। গেলি। 
তুহু চিরজাবী আলি সঞ্ঞে মেলি ॥ 
শুনইতে কান্ুক এছন ভাষ। 

সখী মুখ হেরি রাই মৃছু মৃদু হাস॥ 

তব ঘনশ্টাম দাস মহি লেখ । 

অন্থুগত জন নাহি কবহু উপেখ ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৯১ 

রাধা-আজি (কোথা হইতে ) কোন্ ধনীর সেবা করিয়৷ আসিতেছ ? 

কৃষ্ণ__তুমি ভিন্ন তো আমার অন্য কোন অধিদেবী নাই? 

রাধ।-ওহে হরি, তোমার নিবাস জিজ্ঞাসা করিতেছি? 

কষ্ণ--( নিবাস ইচ্ছা অর্থে) তোমার স্পর্শ ভিন্ন তো৷ অন্ত অভিলাষ নাই । 

রাধা-এক কথা জিজ্ঞাস। করিতেছি, অন্য উত্তর দিতেছ, সম্মানের সঙ্গে 

মতিও কি দান করিয়াছ? 

কষ্--( মতি রত্ব অর্থে) সেতো তোমার নিকটেই অনুক্ষণ মপিদীপ 

জলিতেছে । 

রাঁধা__-পশ্ুপাঁলকের স্বভাব, রজনী কোথায় দিলে (গত রাতটা কাহাকে 

দান করিলে ) 

কষ গোকুলে তোমার স্পর্শ লাগিয়া এইরূপ হইয়াছে । 

রাধা-খৃষ্ট, আমি বিভাবরীর কথা বলিতেছি। 

কৃষ-_-(বিভাবরী সৌন্দর্যে) লাবণ্যের জ্জল্য মে তো তুমি আর তোমার 

সখীগণই এ অভিধানের যোগ্যা। 
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বাধা-আজ তোমার শুভক্ষণ কোথায় গেল? 

কৃষ-_তুমি আর তোমার সধীগণ মিলিয়া চিরজীবিনী হও । উহাই আমার 
শুভ সুযোগ । 

কান্র এই সব কথা শুনিয়া রাই, সথীগণের মুখ চাহিয়া মহ হাসিতে 
লাগিলেন । ঘনশ্যাম দাস ভূমিতলে আচড় কাটিতে কাটিতে বলিলেন, অনুগত 

জনে কখনো উপেক্ষা করিও না।” 

গোবর্ধনাচার্ধের “আর্ধযাসপ্তশতী"র একটি পদে দেখি, সখীর! অনুনয়ক|রী 
নায়কের উপর মান ত্যাগ করিতে নায়িকাকে উপদেশ দিতেছে । 

“কোপাকষ্টভ্বম্মর-শরাসণে সংবুন্ প্রিয়ে পততঃ। 

ছিন্রজ্যামধুপানিব কজ জলমলিনাশ্রুজলবিন্দুন্ ॥ ১৮৫ 
_-হে সবী, তুমি কোপহেতু কামের শরাসনতুল্য ভ্রযুগলকে আকুষ্চিত 

করিয়াছ, জ্যামুক্তমধুকরের মত প্রিয়তমের উপর পতিত কজ্জল-মিশ্রিত 
অশ্রবিদ্দুকে সংবরণ কর।, “অমরুশতকের” একটি গ্লোকে পাই (মানিনী ) 
নায়িকাকে মান ত্যাগের জন্য নায়ক অন্নয় করিতেছে । 

“কঠিনহদয়ে মুঞ্চ ভ্রাস্তিং ব্যলীককথাশ্রয়াং 
পিশুনবচনৈছু?খং নেতৃং ন যুক্তমিমং জনম্ । 
কিমিদমথব] সত্যং মুগ্ধে ত্বয়াগ্য বিনিশিচতং 
যদতিরুচিতং তন্ে কৃত্বা প্রিয়ে সখমাস্যতাম্ ॥” 

( অমরুকস্য ৯৪ ) 

--কিঠিদহদয়া, মিথ্যা করিয়া প্রচারিত আমার ছৃর্যবহার সম্বন্ধে ভ্রান্তি 
দুর কর, খলজনের কথায় এই লোককে ( আমাকে ) ছুঃখ দেওয়া তোমার 

উচিত নয়। হে সরলে, তুমি কি সত্যই ইহা বিশ্বাস কর, অথবা, তাহা! হুইলে 
প্রিয়ে, আমার স্ঘন্বে তোমার যা অভিরুচি হয় তাই কর এবং তুমি নখে 
থাক । 

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলি স্মরণ করা যাইতে পারে । 
(মানিনী রাধার প্রতি শ্রীকষের উক্তি ) 

বংশীবদন-- 

মানিনি করজোড়ে কহি পুন তোয়। 
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনী 

কাহে উপেখনি মোয়॥ 
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তুয়। লাগি সব নিশি জাগিয়া পোহাইলু 
একলি নিকুগ্রক মাহ। 

তোহারি বিয়োগে হাম বন মাহা লুঠলু 
তুহু রতিচিহ্ন কহ তাহা ॥ 

গোকুল-মগ্ডলে কত যে কলাবতী 

হাম নাহি পালটি নেহারি। 

নিশি দিশি তুয়া গুণ ভাবিয়ে একমন 
কি কহুব কহই ন1 পারি । 

কোপে কমলমুখি কছু নাহি শুনসি 

তুয়া নিজ কিংকর হাম। 

বংশীবদন অব কত সমুবায়ব 
কোপিনি কামিনী ঠাম ॥ ( বৈ. প. পৃ. ২৬০) 

সদুক্তিতে উদ্ধৃত ডিম্বোক কবির একটি পদে নায়ক মানিনী নায়িকাকে মান 
ত্যাগের জন্য অন্থনয় করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রিয়ে মৌনং মু্চ শ্রুতিরমৃতধারাৎ পিবতু মে 
দৃশাবুন্সীল্যেতাং ভবতু জগদিন্দীবরময়ম্। 
প্রসীদ প্রেমাপি প্রশময়তু নিঃশৈষষ্ধৃতী- 

রভুমিঃ কোপানাৎ নঙ্গ নিরপরাধঃ পরিজন: ॥ 

( সহুক্তিকঃ ২।৪৯।৩ ) 

_ পরিয়ে, মৌনত্যাগ কর, আমার কর্ণ অমৃতধারা (তোমার বচন-স্ুধা ) 
পান করুক । নয়ন দুইটি উন্মীলন কর, সমস্ত জগৎ নীলপন্মময় হউক, প্রসন্ন হও, 

প্রেম (তোমার ) সমস্ত বিবূপতা প্রশমিত করুক, তোমার এই সেবক (আমি ) 

নিরপরাধ, (তোমার ) কোপের যোগ্য নয়। 

ভবভূতির নউত্তররামচরিতে'র তৃতীয়াংকে দেখি রাম সীতাকে উদ্দেস্ত 

কারয়া বলিতেছেন-_- 
*ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে ভ্ৃদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে ।” 

__তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হ্বদয়, তুমি আমার নয়নের 
কৌমুদী, তুমি আম।র অঙ্গে অমৃত 1” 

২৮ 
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কবি বৈষ্ণবকবি জয়দেবও শ্রীরাধার মান-ভঞ্জনের জন্য শ্রীরুষের মুখ দিয় 
অন্রূপ কথাই বলাইয়াছেন। 

ব্দমি যদি কিঞ্চিদপি, দত্তরুচি-কৌমুদী 
হরতি দরতিমিরমতি-ঘোরম্। 

স্কুরদধর-সীধবে তব বদন-চক্দ্রম। 
রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥ 

প্রিয়ে চারুশীলে মু্চ ময়ি মানমনিদানম্ । 

সপদি মদনানলো। দহতি মম মানসং 

দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ 

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমমি মম জীবনং 

ত্বমসি মম ভবজলধিরত্বমূ। 
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমন্থরোধিনী 

তত্র মম হৃদয়মতি-যত্বম্ ॥ (বৈ. প. পৃ. ১৯) 
_তুমি যদি একটু কথা কও, তাহা হইলে তোমার দশন-কৌমুদী অতি 

ভয়ানক ( ক্রোধরূপ ) অন্ধকার বিদূরিত করিবে । আমার নয়ন-চকোর তোমার 

মুখচন্দ্রমার প্রন্ফুরিত অধরন্থধার জন্য তৃষিত হইয়া আছে। হে প্রিয়ে 
চারুশীলে, আমার প্রতি অকারণ মান পরিত্যাগ কর। কামানলে আমার 

শরীর দগ্ধ করিতেছে, তোমার মুখকমলমধুর দ্বারা তাহা শান্ত কর। তুমি 
আমার ভূষণ, তুমি আমার জীবন, ভুমি আমার সংসার-সাগরের রত্ব-স্বরূপ। 

অতএব তুমি আমার প্রতি সতত অন্থরাগবতী থাক, ইহাই আমার হৃদয়ের 
একান্তিক ইচ্ছা । 

গাহাসত্রস্র একটি কবিতায় আছে কোন প্রবীনা (সখী) নবীন। 
নায়িকাকে মান-ত্যাগের উপদেশ দিতেছে । 

ণইউরসচ্ছহে জোব্বণন্নি অইপবসিএন্ দিঅসেন্ব । 
অণিঅতাস্থ অ রাঈস্থ পুতি কিং দড্ড-মাণেণ ॥ গাহাসভ্রসঈ ১1৪৫ 

-_-যৌবন নদীর জলোচ্ছাসের মত ক্ষণস্থায়ী, দিনগুলিও চলিয়া! যায় আর 
ফিরিয়া আসে না, এবং এই রাত্রিগুলিও আর ফিরিয়া! আসে না, এই অবস্থায়, 
ছে পুজী, পোড়া মানের দ্বারা কি ফল? 

ইহার সহিত জানদাসের একটি পদের তুলনা! করিতে পারি। সী মানিনী 
রাধাকে বলিতেছে-. 
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জানদাস- চিরদিন না রহে কুনুমে মকরন্ম । 

পহরে ন! পাইয়ে ছুতিয়াক চন্দ ॥ 

অহনিশি না রহে চন্দনরেহ। 

এছন জানিয়ে যৌবন এহ ॥ (বৈ.প পু. 5৩১) 
তুঃ রুষ্দাস কবিরাজ-_ 

নারীর যৌবনধন, যারে কৃষ্ণ করে মন 
সে যৌবন দিন ছুই চারি। 

( চৈঃ চঃ ২২) 

দম্পতী (নায়ক-নাফ্িকা ) উভয়েই প্রণয়. কলহের জন্য মান করিয়া বসিয়া 

আছে। সধী উভয়ের প্রণয়রোষভংগের জন্য স্রষ্টা করিতেছে । পদটি 

গাহাসভসঈতে পাই-_ ৃ 
জীবিঅং অসাসঅং বিঅ ণ নিঅত্তই জে|ববধং অইকন্তং | 

দিঅহা দ্িঅহেহি সম! ণ হোস্তি কিং ণিট্্ঠরো লোও। 
গাহাসত্তস্ঈ ৩১৭ 

_-মান্থষের জীবন অচিরস্থায়ী, যৌবন একবার চলিয়! গেলে আর ফিরিয়া 

আসে না, একঅবস্থার (দিনগুলি অন্য অবস্থ'র ) সমান নহে, তথাপি প্রেমান্গভবে 

লোকে কেন যে নিষুর হয় বলা যায় না। 
প্রাকত-পৈংগলের একটি পদে দেখি ঈর্ধযাক্িত নায়িকাকে সথা ন|য়কের 

হইর] মান ত্যাগের জন্য অন্থরোধ করিতেছে । 

পরিহর মাণিণি মানং পেক্থহি কুস্থম।ই নীবস্স। 

তূম্হ কএ খরহিঅও গেণহই গুভিমাধণুং অ কির কামে|। 
প্রা. পৈ.॥ ৬৭ ॥ 

-_-হে মনিনি, মান ত্যাগ কর, কদগ্বফুল কুটিয়াছে দেখ, তোমার জন্য 
কঠিন হৃদয় কামদেব গুটিকাধন্ধু ( গুল্তী ) ধারণ করিয়াছে ।' 

প্রাক্কত-পৈঙ্গলের' আর একটি পদে দেখি বসস্তের সমাগমে সখী নায়িকাকে 

ঈর্যামান ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছে । 
সহি ুল্প কেস অমোঅ চম্পঅ মঞ্জুল। 

সহআর গন্ধলুদ্ধউ ভম্মর] | 

বহ দকখ দক্থণ বাউ মানহু ভংজণা 

মহমাস আবিঅ লোঅলোঅপরংজণা 1” প্রা পৈ« ১৬৩ 
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_হে সখি, কিংশুক, অশোক, চম্পক এবং মঞ্ুল বেতস ফুল ফুটিয়ছে, 

ব্রমরকুল আতমুকুলের গন্ধে লু্ধ হইয়া উঠিরাছে, কামিনীদের মান-ভঞ্জনকার' 
চতুর দক্ষিণ পবন বহিতেছে, লোকলোচন-মুগ্ককারী মধুমাস (বসন্ত) আসি 
পড়িয়াছে। 

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনা করিতে পারি । 

বনে এমন ফুল ফুটেছে 
মান করে থাকা আজ কি সাজে । 

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে 

চলো চলে কুঞ্মাবঝে ॥ 

ইহার সহিত ধৈঞ্চব কবি রাধাবল্লভদাসের একটি পদের তুলনা! করা যায় ; 

ইহ মধুযাঁমিনী ধনি ভেলি মানিনী 
ন। হেরই নাহ বয়ান। 

ইহ স্থখসময় সবহু বন ফুলময় 
বিফল ভেল পাচবাণ ॥ 

এ সখি অবহু' কি করব উপায়। 

এ স্বদনি ধনি ও রসশিরোমণি 

ভাগ্যে হোয়ত এক ঠায় ॥ 

এত কহি সহচরি নাগর মুখ হেরি 
ইঙ্গিত কয়ল নয়ানে। 

বুঝি বরনাহ বাহু ধরি সাধয়ে 
ঝটকই মানিনি মানে ॥ 

করযোড়ি কান্থ চরণ ধৰি সাধয়ে 

কণ্হি দেই পীতবাস। 

সহচরিগণ তব রাই বুঝায়ত 

কহ রাধাবল্পভ দাস ॥ (বৈ. প. পৃ. ৭৮১ 

গাহা-সতসঙঈর একটি গীতিকায় আছে কুপিতা নায়িক!র দঘ্িতের প্রি 
গৃহীত প্রণয়মান আপনা আপনিই শিথিল হইয়া যাইতেছে । নায়িকার সখ 
নায়ককে বলিতেছে। 

দিঢ়মঞ্জ,দুণিআএ বি গহিও দইঅশ্মি পেচ্ছহছ ইমাএ। 

ওসরই বালুআমুটিঠ উব্ব মাণো স্থরস্থ্রস্তো ॥ গাহাসত্তসঈ ১1৭৫ 
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_-দেখ, অত্যন্ত কোপবশত ব্যথিত হইয়া দয়িতের প্রতি সেই নায়িক' 
ঘে প্রণয়মান করিয়াছিল, সেই মান (দয়িতকে দেখিয়া) বালুকামুষ্টির মত 
নর সুর করিয়া অপন্যত হইতেছে? । 

গ/হাসত্তসঈর আর একটি পদে দেখি কতাপরাধ নায়কের অনুনয় গ্রহণের 

চন্য সখী মানখিক্স। নায়িকাকে (মানত্যাগ করিতে ) বলিতেছে। 

জং জং পিনুলং অংগং তং তং জাঅং কিশোঅরি কিসংতি । 

জং জং তন্গঅং তং তং পি ণিট্ঠিঅং কিংখ মাণেণ ॥ 

গাহাসত্তাসঈ ৪1৯ 

__হে কশোদরী, (তোমার শরীরের ) যে যে অংশ স্থল, সেই সেই অংশ 
রুশ হইয়া গিয়াছে, আর যে যে অংগ (স্বভাবত ) কৃশ (ক্ষীণ ) মেই সেই অংগ 
রুশতার শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই অবস্থায় মানে কি 
কল লাভ হইবে । 

তুঃ বিদ্ভাপতি-_ 
“জীবন চাহি বৌবন বড় রঙ্গ । 
তবে যৌবন যব স্বপুরুখ সঙ্গ ॥ 

স্বপুরুখ-প্রেম কবছ জানি ছাড়ি। 

দিনে দিনে চান্দ কল! সম বাড়ি ॥ 

তু যৈছে রসবতি কানু রস-কন্দ। 
বড় পুণ্যে রসবতি মিলে রসবস্ত ॥ 

--পদকল্পতর ১২, বৈ. প. পৃ. ৮৩ 

তুঃ রবীন্দ্রণাথ-_ 
তব সখি যমুনে যাই নিকুঞ্জে 

কাহে তরাভাব দে 

হমারি লাগি এ বুন্দাবনমে 
কহ সখি রোয়ব কে 

ডান্ছ কহে চুপি মান ভরে রহ 

আও বনে ব্রজনারী 
মিলবে শ্টামক খরথর আদর 

ঝর ঝর লোচন বারি । 
__ভানুসিংহের পদাবলী 
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উপরি-উক্ত সংস্কৃত-গ্রারুত কবিতাগুলি পড়িলে. পরোক্ষভাবে বনু বৈষ্ণব 

কবিতা মনে পড়ে, হয়তে। সাক্ষাংভাবে এইগুলি বৈষ্ণব কবিতার সহিত 
যুক্ত নাও হইতে পারে। এই সব কবিতার সহিত বৈষ্ণব কবিতার সাজা; 
সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 

প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতার পাই মান-ভঞ্জনের জন্য নায়ক মানবতী' 
নায়িকার পদধারণ করিতেছে । শ্রীরাধার মানভঞ্রনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মানিনী রাধার 
পদধারণ করিতেছেন-__এই ধরণের বনু পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখ! যায়৷ 

বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বতন কবিদের প্রেমকবিতার রীতি অনুসরণ করিয়। শ্রীকুষ্ণকে 
দিয়া শ্রীর।ধার পদ-ধারণ করাইয়াছেন । 

গাহাসন্তসঙ্গর একটি কবিতায় পাই, নায়ক মানিনী নায়িকার চরণে পতিত 

হওয়ায় মানের বিনাশ হইয়াছে । নায়িকার সখী সে কথা নায়ককে 
জানাইতেছে। 

ণেউর-কে|ডি-বিলগ্ং চিউরং দইঅস্স প।অ-পডিঅস্স। 

হিঅঅং পউখম|ণৎ উন্মে/অস্তি ব্বিঅ কহেহি ॥ গাহাসত্ুসঈ ২৮৮ 

--€( নায়িকার ) নৃপুরের অগ্রভাগে সংলগ্ন ( মানভঞ্জনেৰ জন্য ) পাদ-পতিত 

প্রিয়জনের কেশ উম্মোচন করিয়াই, (সেই নারিক। ) নিজের হৃদয় যে মানমৃক্ত 

হইয়াছে তাহাই কুচিত করিতেছে ।” 

তুঃ বল্পভদাস-_ 
“করযোড়ি কানু চরণ ধবি সাধয়ে 

ক্হি দেই পীতবাস |” 

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা-বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণ মান-ভঞ্জনের জন্ত এই রীতিই 

গ্রহণ করিয়াছেন 

অমরুশতকের একটি পদে পাই নায়ক মানভঞ্জনের জন্য নায়িকার পদতলে 
পতিত হইয়াছে । পদটি “সহৃক্তিতেও” উদ্ধত। 

সৃতন্থ জহিহি মৌনং পশ্ঠ পাদানতং মাং 

ন খলু তব কদাচিং কোপ এবংবিধোইভূৎ । 

ইতি নিগদতি নাথে তির্ধ্যগাষীলিতাক্ষা। 
নয়নজলমনন্লং মুক্তমুক্তং ন কিঞ্চিৎ ॥ ৩৪॥ সহুক্তিক ২৫০1৫ 

--হে স্থৃতম্, তোমার মৌন ত্যাগ কর, পাদানত আমার দিকে চাহিয়া 

দেখ, তোমার ত কোনদিন এইরকম কোপ ছিল না। নাথ এই কথ! বলিলে 
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তির্য্কৃভাবে ঈষৎ আমীলিতাক্ষী প্রচুর অশ্রমোচন করিল, কিছুই বলিতে 

পারিল না ।' 
প্রাকৃত-পৈঙ্গলের একটি পদেও দেখা যার নায়িকার মান-ভঞ্জনের জন্য 

নায়ক পাদ-পতিত হইতেছে । পদটি অবহটেঠ লেখা । 

“মাণিণি মাণহি'কাই ফল, এও জে চর্ণ পড়ু কন্তু। 
সহজে ভূমঙ্গম জই ণমই, কিং করিএ মণি-মস্ত |” ৬ ॥ 

--হে মানিনি, যদি ( তোমার ) প্রিরতম পায়ের উপর পড়িয়াছে তবে 

আর মান করিয়া ফি লাভ? যদি ভূজঙ্গম (সাপ বা কামী ব্যক্তি ) সহজেই 
শান্ত ( বশীভূত ) হয় তবে মণি তথা মন্ত্রের দ্বারা কি হইবে ? 

তুঃ চন্দরশেখর-- 

“পায়ে পড়ল হরি পারে পড়ল হাবি 
পায়ে পড়ল হরি তোর । 

সবে মিলি এছন বোলসি পুনপুষ্ন 
কোই না বুঝিলি দুখ মোর |” 

বৈ. প. পৃ. ১০১৬ 
সত্তসঈর কোন নায়িকাকে সধী মান ত্যাগে উপদেশ দিতেছে । 

প/অ-পড়িঅং অহবেব কিং দাণিং ণ উঠ্ঠবেসি ভন্তারং | 

এঅং বিঅ অবসাণং দৃরং পি গঅসস্ পেম্মস্ন ॥” 

গাহাসন্তমঈ ৪1৯, 

"হে অন্থচিতব্যবহারকারিণি, এখন পর্বন্ত তুমি পাদপতিত প্রি 

ভর্তাকে উঠাইতেছে না কেন? অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমের ইহাই চরম সীমা 

অমরুশতকের আর একটি শ্লোকে আছে নায়ক মানভঞ্জনের জন্য নায়িকার 

পায়ে ধরিতেছে ৷ পদটি সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত দেখা যায়। 

দুরাছুতহকমাগতে বিবলিতং সংভাষিণি স্ফারিতং 

সংস্লিত্যত্যরুণং গৃহীতবসনে কোপাঞ্চিতজ্রলতম্। 
মান্ন্তাশ্চরণানতি-ব্যতিকরে বাস্পান্ৃপূর্ণং ক্ষণাচ, 

চক্ষর্পাতমহ্থো! প্রপঞ্চচতুরং জাতাগসি প্রেয়সি ॥ ৪€। 
সহুক্তি ২।৫০।9 

_ প্রিয়তম অপরাধ করায় তাহার চক্ষু ছুইটি নানারকম রূপ ধারণ করিতে 
অভ্যস্ত হইয়। পড়িরাছে--যখন সে (তাহার হ্িয়তম ) বছদুরে (আসিতেছে ) 
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তখন ইহারা উৎন্থৃক হয়, যখন সে কাছে আসে, তখন ইহারা অন্ত্দিকে বিবতিত 
হয়, সে কথ! বলিলে ইহারা! বিক্ফষারিত হয়, সে আলিঙ্গন করিলে ইহারা 
রক্তবর্ণ ধারণ করে, বসন ধরিলে ইছার। ভ্র কুঞ্চিত করে, যখন সে কোপ 

শাস্তির জন্য তাহার চরণে পতিত হয় তখন ইহারা বাম্পজলে পূর্ণ হয়! উঠে ।১ 

এইগুলির সহিত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গীতগৌবিন্দের পদগুলির তুলনা 

করিতে পারি। 

“স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্নং জনিত-রতি-রঙ্-পরভাগম্। 
ভণ মহ্ণবাণি করবাণি চরণঘ্বয়ং সরসলসদলক্তকরাগম্ ॥ 

শ্বরগরলখগ্ুনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্। 
জলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো হরতু তছুপাহিতবিকারম্॥ 

ইতি চট্লচাটুপটুচারু মুরবৈরিণো রাধিকামধি বচনজাতম্ 
জয়তি পল্মাবতীরমণ-জয়দেব-কবিভারতী-ভপিতমদ্তিশাতম্ ॥” 

( বৈ. প. পৃ ২০) 
_মধুরভাষিণি, তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্ধকঃ স্থলক মলের 

শোভাহারী, রতিরঞ্গে পরম রমনীয় এ চরণকমল সরস 'অলক্তকরাগে রঞ্জিত 
করি। হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক, আমার শিরোভ্ষণ তোমার এ 

পরমন্ন্দর পদপল্লব এই মন্কে স্থাপন কর, আমার অন্তর দারুণ মদনানলে 

জলিতেছে। তোমার চরণম্পর্শ সে বিকার বিদূরিত করুক। রাধিকার 
প্রতি গ্রযুক্ত মূরারির হ্ন্নর অনুরাগবাক্য-সন্বলিত পন্নাবতীরমণ জয়দেব কবির 
এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক । 

॥ কলহাস্তরিতা৷ ॥ 

দুর্জয় মানে অন্ধ হইয়া নায়িকা যখন অন্থকুল নায়ককে প্রত্যাখান করে 
এবং পশ্চাত্তাপ ভোগ করে তখন তদবস্থ নায়িকাকে “কলহান্তরিতা” বলে । 

বিশ্বনাথ সাহিত্যাদর্পণে লিখিয়াছেন__ 
“চাটুকারমপি প্রাপনাখং রোষাদপাস্ত যা। 

পশ্চান্তাপমবাপ্রোতি কলহান্তরিতা তু সা ॥” 
সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩1৯১ ) 

৯. তুলনীয় কালদাস _“অন্প্রভৃতাবনতাঙ্গি তবাশ্মি দাসঃ।” 
_কৃমারসন্ভবমূ। 
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_যে নায়িকা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রিয়ভাষী নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া পরে অন্তপ্ত 
হয়, সে হইল “কলহান্তরিতা ॥ বিশ্বনাথ তাহার পিতার লেখা একটি কবিতা 
“কলহান্তরিতা' নায়িকার উদাহরণ হিসাবে উদ্ধাত করিরাছেন। 

নো চাট্শ্রবণং কৃতং ন চ দৃশা হারোইস্তিকে বীক্ষিতঃ 
কান্তন্ত প্রিয়হেতবো! নিজ-সথা-বাচোইপি দূরীকতাঃ | 
পাদান্তে বিনিপত্য তংক্ষণমসৌ গচ্ছন্ ময়া মৃঢযা 
পাণিভ্যামবরুধ্য হস্ত সহসা কণ্ঠে কথং নাপিতঃ ॥ স. দ. (৩৯১) 

“তাহার অনুনয়-বিনয় শুনি নাই। নিকটে আনীত হার প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছি । তাহার হইরা সখীদের অন্গরোধও উপেক্ষা করিয়াছি, এমন কি 

চরণে পতিত হইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে আমি আমর হাত ছুইটি 

তহার কণ্ঠে স্থাপন করিয়া কেন তাহাকে নিবারণ কক্ি নাই, হাধ (আমি বড় 
নন্দভাগিনী )।, 

ভারতীয় সাহিত্যে 'কলহান্তরিত।' নাগ্িকার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 
'সদুক্তিকর্ণামৃতের;. শৃঙ্গার-প্রব হ-বীচিতে এ সম্বন্ধে পাঁচটি শ্লোক উদ্ধত 

হইরাছে। দেখ! যাইতেছে বৈষ্ণব কবিদের বনু পূর্ব হইতেই ভারতীর প্রেম- 
কবিতায় “কলহান্তরিতার' কথা মিলিতেছে। বেষঞ্ব কবিগণ শ্রীরাধার 

কলহান্তরিতা অবস্থরি বর্ণনায় পূর্বক|লীয় কাব্যরাঁতি অনুসরণ করিয়াছেন । 

রাধা-কষ্-প্রেমলীলায় কলহান্তরিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়!। বূপ গোম্বামী 

পূর্বতন অলংকারশাস্ত্বের সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন । 

যা সবীনাং পুর পাদপতিতং বল্পভং রুষা । 
নিরশ্য পশ্চাত্পতি কলহান্তরিত। হি সা। 

অন্তাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-প্লানি-নিঃশসিতাদয়ঃ ॥ 

উজ্জ্লনীলমণি নায়িকাভেদপ্রঃ (৫1৮৭) 

_“যে নাদ্িক। সধীদের সামনে পাদপতিত প্রিপ্নতমকে ত্যাগ করিয়া 

পশ্চাৎ অন্রতাপ করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। ইহার -চেষ্টা প্রলাপ, 

সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগাঁদি । 

বৈষব কবিগণ বূপগো্বামীর গ্রদশিত পথেই শ্রীরাধার কলহান্তরিতা৷ অবস্থ। 

বর্ণনা করিয়াছেন । 
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নায়িকার “কলহান্তরিতা" অবস্থায় নায়কের সহিত মিলন সম্ভব নয় বলিঘা 

এই ভাবটি বিপ্রলম্ত শঙ্জারের মধ্যে পড়ে এবং বিরহের নানাবিধ চেষ্টাই 
ইহাতে দেখা যায় 

'গাহাসতসঈর নায়িকা অতিছুঃখের সহিত বলিতেছে “আমর নিজের 
দোষেই এই কষ্ট ভোগ করিতেছি ।, 

“অবেবা অগুণঅ-স্বহ-কডিখরীঅ অকঅং ক অং কুণন্তীএ। 
সরলসহাবো৷ বি পিও অবিণঅমগগং বলম্ীও ॥” গাহাসভুসঙ্ঈ ৪৬ 

_হায়! কি কষ্ট, দয়িতের নিকট হইতে অনুনয় স্বখ আশা কৰিয়। আছি 

তাহার দ্বারা (প্রিয়ের দ্বারা) অক্ৃত অপবাধও কৃত বলিয়! ধার্য করির' 

সরলম্বভাঁব প্রিয়কেও জোর করিয়া অধিনয়মার্গে লইয়! গিয়াছি |” 

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদের তুলানা করিতে পারি । 
আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানলু 

সো বহু বল্পভ কান। 

আদর সাধে বাদ করি তা সঞ্চে 

অহনিশি জলত পরাণ ॥ 

_-( গোবিদন্দদাস ) পদকল্পতরু, ৪৩৩ 

আবার, গোবিন্দদাস-- 

রোষে দোখলু পিয়া বিনি অপরাধে । 
না৷ জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে ॥ পদকল্পতরু ৪৬৯ 

গাহাসত্ুপঈর আর একটি পদে দেখি নায়ক কলহাস্তরিতা স্বপ্রিয়ার কথা 

সখার নিকট বলিয়া চিত্তবিনোদন করিতেছে । 

আতম্বস্ত-কবোলং খলিঅক্ধর-জম্পিরিং ফুবস্তটঠিং | 

মা ছিবন্থ তি সরোঁসং সমোসরস্তিং পিঅং ভরিমে। ॥ 
গাহা ২1৯২ 

--ঈষত্রক্তবর্ণকপোলবিশিষ্টা, ্খলিতাক্ষরে জল্পনকারিণী স্কৃরিতাধরা 
এবং “আমাকে স্পর্শ করিও না বলিয়া রোষসহকারে অপসরণকারিণী 

(আমার ) প্রিক্াকে (আমি ম্মরণ করিতেছি | 

এই ভাবের পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে বহুলভাবে লক্ষ্য করি। শ্রীকুফের 
সহিত কলহ করিয়! গ্রণয়কুপিতা শ্রারাধ। শ্রুকুষ্ণকে এই ভাবেই প্রত্যাখ্যান 

করিতেছেন দেখা যায়। 
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আরে মোর আরে মোর সোনার বন্ধুর । 

অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর ॥ 

বদনকমলে কিবা তান্বল শোভিত । 
পায়ের নখের ঘায় হিয়! বিদারিত ॥ 

না এস না এস বধু আঙ্গিনার কাছে। 

তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে ॥ 

-চত্তীদাস ( পদকল্পতরু ৩৯১, বৈ. প. পু ৫২) 

গাহাসতসঈগর একটি পদে দেখি সথীরা কলহকারিণী নায়িকাকে বলিতেছে । 

(নায়িকা হুর্জয়মানহেতু নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাত্তাপ ভোগ 

করিতেছে । ) | 

পাওপডিও ণ গণিও পিঅং ভণন্তো বি অগ্রিঅং ভণি9। 

বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কস্স কএ কও মাধ! ॥' গাহাসতুসঈ ৫1৩২ 

_-€প্রিয়তম পাদপতিত হইলে তুমি তাহাকে গ্রাহ কর নাই, সে 

(প্রিয়তম ) প্রিয় কথা বলিলেও তুমি অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছ, সে চলিয়া যাইতে 

আরম্ভ করিলেও তাহাকে রোধ কর নাই, বল ত কাহার জন্য তুমি মান 

করিয়াছিলে ।” 

অমরুশতকেও ঠিক এই ভাবের একটি পদ পাওয়! যায়। পদটি “কবীন্ত্রবচন- 

সমূচ্চয়' ও “সছুক্কিকর্ণাম্বতে উদ্ধত করা হইয়াছে । সখীরা কলহান্তরিতা 
নায়িকাকে বলিতেছে। 

“কর্ণে যন্ন কৃতং সথীজনবচো যন্সাদূতা বন্ধুবাক্ 
যং্পাদে নিপতন্নপি প্রিয়তম: কর্ণোৎপলেনাহতঃ | 

তেনেন্দুর্দহনায়তে মলজালেপঃ স্ফুলিঙ্গায়তে 

বান্রিঃ কল্পশতায়তে বিসলতাহারোইপি ভারায়তে ॥” 

__সছুক্তিকঃ ২৪০।১ 

__“ছুর্জয় মানহেতু সধীদের কথা কানে তুলিলে না, বন্ধুজনের কথা অগ্রাহ্ 

করিলে, প্রিয়তম পদে পতিত হইলেও কর্ণোৎ্পলের দ্বারা তাহাকে আহত 

করিলে; সেই জন্যই এখন চন্দ্র দঞ্ধ করিতেছে, চন্দনের প্রলেপ স্ফুলিঙ্গের মত 

মনে হইতেছে, রাত্রি শতযুগের মত মনে হইতেছে এবং মৃপালহারও 

ভারী বোধ হইতেছে ।” 
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ইহার সহিত বৈষণব পদগুলির তুলনা কবিলে সহজেই উভয়ের সাদৃষ্ 
ধরা যায়। চন্দ্রশেখবের পদে আছে শ্রীরাধার মান-ভগ্রনের জন্ শ্রীকৃষ্ণ পদতলে 
পড়িয়াছেন কিন্ত মানে অন্ধ রাধা তাহাকে প্রত্যাখান করিয়া! পণ্চাত্তাপ ভোগ 

করিতেছেন, সেইজন্য সথীরা অনুযোগ করিতেছে-_ 
"কাহে তুহু কলহ করি কান্ত সখ তেজলি 

অবশি বসি রোয়মি কি রাধে । 

মেরু-সম মান করি উলটি ফিবি বৈঠলি 

নাহ যব চরণ ধরি সাধে ॥ 

তবহু উহে নাগরি ভর্তসন করি তেজলি 
মান বহু রতন করি গণলা। 

অবহু ভূ ধরম পথ কাহিনি উগারসি 
রোখে হব্রি বিমুখ ভই চলল ॥ 

কাতরে তুয় চরণ-যুগ বেড়ি ভূজ-পল্লবে 
নাহ নিজ শপতি বহু দেল। 

নিপট কুটি-নাটি কটু কঠিনি বজরা-বুকি 

ঠকছে জিউ ধরলি কর ঠেল॥ 

অবহি সব সহিনি তব নিকট নহি বৈঠব 
করলি বদি এ হেন অবিচার । 

চন্দ্রশেখরে কহে এধনি তুহ্ছ অবোধিনি 
করব অব কোন পরকার ॥” 

(বৈ. প পৃ. ১০১৬) 
শশি-শেখরের পদেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পদটির প্রশ্নের 

ভাষা! ( অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুনয়-স্থচক বাক্য ) সংস্কৃত আর উত্তরের ভাষা (রাধার 
ভাষ। ) ব্রজবুলি-বাঙ্গালা, অর্থাৎ প্রারৃত। এটিকে ভাষামিশ্র বল! যায়। 

রাধে জয় রাজপুত 
মম জীবন-দয়িতে। 

যাও যাও বধু ষত বড় তুমি 
জানা গেল তুয়া চরিতে । 

কিঞ্চিদপি কন্মিকপ- 

বাধং নহি করোমি। 
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সঙ্কেত করি আন ঘরে যাহ 

নিশি জাগিয়ে আমি ॥ 

মানং ময়ি মুঞ্চ প্রিয়ে 

বচনং শু ধীরে । 

শুনিবার কিব! কাজ চিহ্ন 

দেখা যায় সব শরীরে ॥ 

গতরাত্রৌ যদভূন্মম 
ছুঃখং শূণু সরলে। 

বধির! হাম কিয়ে শুনায়সি 

তাহে শুনায়বি বিরালে ॥ 

উচিতো৷ নহি কোপে! ময়ি 

নিজ-কিংকরে মন্তে। 

যাও যাও যত গুণনিপি বট 

জানা গেল তব তত্ত্ব ॥ 

শান্তিং কুরু দ্তৈর্দশ 
কোপং ত্যজ রুচিরে | 

তথা ফিরি যাহ পুন দংশিবে 

স্থথ প।বে বহু অচিরে ॥ 

কোপং ত্যজ পদমর্পয় 

মুছু কিশলরশয়নে । 

তোম। দরশনে শরীর জ্লিছে 

কিরি যাহ তার সদনে | 

কথিতং বদি নহি দাশ্তসি 

কিং তে কথয়ামি। 

শশিশেখর কহে শুভঙ্কর 
কিয়ে দেখহ শ্বামি 8৮ (বৈ. প. পৃ. ১০২৬), 

গাহাসত্তসঈর একটি গীতিকায় দেখা যায়, সখী নায়ককে অন্থরোধ করিবার 

জন্ত কলহান্তরিতা নাক্সিকাকে উপদেশ দিতেছে । 

জেণ বিণা ণ জিবিজ জই অণুণিজ.জই সে! কআবরাহো বি। 

পত্তেবি পঅর-দাহে ভণ কস্স ণ বল্পহো অগগী ॥ গাহাসত্তদঈ ২৬৩ 
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--'যাহাকে ছাড়! প্রাণ ধারণ করা যায় না, অপরাধ করিলেও তাহাকে 

অনুনয় করা উচিত। বলত, (অগ্নির দ্বার ) নগরদাহ সংঘটিত হইলেও 

অগ্নি কাহার ন! প্রিয় ।” 

গাহাসত্রঈর আর একটি পদে দেখি সখীরা কোপ-কলুধিতা নায়িকাকে 
খেদ করিতে নিষেধ করিতেছে । 

কিংরুরসি কিং অ সোমসি কিং কুপ্পসি অণু একৃকমেক্কদ্স। 

পেম্মং বিসং ব বিসমং সাহস্থ কো রুত্ষিউং তরই ॥ গাহাসত্তস্ ৩1১৬ 

_-“হে স্কৃতম্থ, কেন তুমি রোদন কর, কেনই বা শোক কর, আর কেনই 

বা প্রত্যেক লোকের প্রতি কোপ প্রকাশ কর, বলত, বিষের মত বিষম 

প্রেমকে কেই বা রোধ করিতে পারে ।” 

তুঃ--( মান) কয়লি তো কয়লি কলহে কাহে রোয়সি 
বৈঠি বিরম তূঙ্ ভবনে । 

সো কাহা! যায়ব আপহি আয়ব 
পুনহি লোটায়ব চরণে ॥ (চন্দ্রশেখর ) বৈ. প. ১০১৭ 

অমরুর একটি পদে আছে, সধীরা কৃতমানা অথচ অনুতপ্ত নায়িকাকে 
ভৎসনা করিতেছে । পদটি সদুক্তিকর্ণামৃত ও কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি 

সংগ্রহ-গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে । এই পাখিব প্রেষের কবিতাটিকে রূপ গোস্বামী 

বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা বলিয়। ব্যাখ্যা করিরাছেন এবং গদ্ভাবলীতে কলহাস্তরিতা 

রাধার প্রতি দক্ষিণ সখীর বাক্য বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন। 

এখানে দেখি পািব প্রেমগীতি ও বৈষ্ণব প্রেমগীতির মিশ্রণ হুইয়াছে। 

“অনালোচ্য প্রেক্নঃ পরিণতিমনাঘৃত্য ুহদ- 
স্তয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃত; | 

সমাকুষ্টা হেতে বিরহদহনোস্তাস্থরশিখাঃ 

স্বহেন্তেনাজরান্তদলমধুনা রণ্যরূদিতৈঃ ॥৮ 
সহুক্তিক ২1৪২১, পদ্যাবলী--২৩* 

--“হে মুঞ্ধে, প্রেমের পরিণতি আলোচনা না করিয়া! বন্ধুগণের কথ! অনাদর 
করিয়া প্রিয়কান্তের উপরে মান করিয়াছিলে, তুমি নিজের হাতে বিরছাঘ্রিতে 
উদ্ধীপ্ত-শিধ! অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছ এখন অরণ্য-রোধন করিয়া কি 
ফল হইবে ]* 
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গোবিন্দদাঁস উক্ত কবিতাটির ভাব-বিস্তার করিয়৷ একটি পদ লিখিয়াছেন। 
পদটি একবার অন্তত্র উদ্ধত করিয়াছি। 

শুনইতে কান মূরলি রব মাধুরী 
শ্রবণে নিবারুলু তোর । 

হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাপলু 
তব মোহে রোখলি ভোর ॥ ইত্যাদি 

বৈ. প. পৃ ৬২৫, পদকল্পতরু-_-৪৩৫ ) 

বহু বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে দেখিতে পাই, মানে অন্ধ হঈয়া শ্রীরাধ! পদানত 

্রীরুষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পরে সথীদের নিকট অন্থশোচনা প্রকাশ 
করিতেছে। এই ভাবটি আমর। পূর্ব-কালীয় £প্রমকবিতার ভিতরেও 
লক্ষ্য করি। 

অমরুশতকের একটি পদে দেখি, অভিমানিনী নায়িকা সখীদের নিকট 

দুঃখ প্রকাশ করিতেছে । পদটি সহুক্তিতে উদ্ধত । 

সখি স স্থভগো মন্দস্সেহো মর়ীতি ন মে ব্যথা 
বিধিবিরচিতং যম্মাৎ সর্বো৷ জন: স্খমশ্ন,তে । 

মম তু যনসঃ সন্তাপোইয়ং জনে বিমুখেহপি যৎ 
কথমপি হতব্রীড়ং চেতো৷ ন যাতি বিরাগিতাম্॥ সহুক্তিক ২৪১1১ 

-__সখি, সেই স্থভগ আমার প্রতি মন্দন্সেহ হইয়াছে বলিয়া আমার কোন 

বেদন। নাই, সকল লোকেই ভাগ্যনিদিষ্ট স্বখভোগ করিয়। থাকে । আমার 

মনে কেবল এইটাই ছুংখ যে সেইজন ( আমার প্রিয়) বিধুখ হইলেও আমার 

এই নিলর্জ হৃদয় তাহার প্রতি বিরাগ প্রাপ্ত হয় নাই। 
সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত অমরু কবির একটি পদে দেখি নায়িক৷ কলহ 

করিয়া (মান করিয়! ) দারুণ মন:কষ্ট ভোগ করিতেছে । 
“নিঃশ্বাস! বদনং দহত্তি হৃদয়ং নি লমুন্ুল্যতে 
নিন্দ্রা নৈতি ন দৃশ্ঠতে প্রিয়মুখং নক্তংদিবং রুষ্ঠতে। 
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়ায় সংভাব্যতে 

সখ্য: কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ ॥ 

সছৃক্তিক ২1৪১।২ 

_ নিশ্বাস আমার বদন দ্ধ করিতেছে, আমার হৃদয় মূলের সহিত 
উৎপাটিত হইতেছে, নিদ্রা আসে না, প্রিয়ের মুখ দেখিতে পাই না» দিনরাত্রি 
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শুধু কাদিতেছি, আমার অঙ্গ শু হইয়া যাইতেছে, পাদপতিত প্রিয়কে উপেক্ষা 
করিয়াছি, সবীরা আমাতে কি গুণ দেখিয়া প্রিয়্তমের প্রতি মান 

করাইয়াছিল 1, 

এই কবিতাটিকে রূপ গোস্বামী রাধাপ্রেমের কবিত! বলিয়া! পদ্যাবলীতে 

গ্রহণ করিয়াছেন। “ক্ষুভিত-রাধিকোক্তি' বা “কলহান্তরিতা' রাধার উক্তি 
বলিয়৷ তিনি ব্যাখ্যা করিরাছেন। এই ভাবের বহু সাধারণ প্রেম-কবিতাকে 

রাধা-রুষ্ণের প্রেমলীলার গীতিকা বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । অমকুর প্রেম 

কবিতার প্রনিদ্ধি অনেকেই স্বীকার করেন। আনন্দবর্ধনের ধন্তালোকে' 

অমরুর কয়েকটি প্রেম-কবিতা উদ্ধত হইয়াছে । ডাঃ শশিভৃণণ দাশগুপ্ত মহাশ 

বলেন-_-“অমরু হইতে উদ্ধত এই কবিতাগুলি দেখিলে বোঝা যায়, প্রেমের 

তীব্রতা এবং তুক্ম সৌকুমার্ধ্য প্রকাশে এই জাতীয় প্রেমের কবিতাই 

পরবরতীকালের রাধা-প্রেম-কবিতার শুধু প্রাগরূপ নয়, অনেক স্থলে 
আদর্শরূপ |” 

সছুক্তিতে অমরুর একটি পদ আছে, এখানে কবি প্রেমের স্থক্্স সৌন্দধ্য 
প্রকাশ করিয়াছেন । কুপিতা নায়িক। বলিতেছে-_ 

দহতি বিরহেঙ্গানী্যাং করোতি সমাগমে 

হরতি ঙদযং দৃষ্টঃ পৃষ্ট: করোত্যবশাং তন্থম্ ॥ 

ক্ষণমপি সখং যশ্মিন্ প্রাঞ্থে গতে চ ন লভ্যতে 

কিমপরমতশ্চিত্রং যন্মে তথাপি স বল্পভঃ ॥ ( সহৃক্তিক ২1৪০৫ 

- আমার প্রিয় বিরহে অঙ্গ দ্ধ করে, মিলনেও ঈধ্যা উৎপাদন করে: 

দর্শনের দ্বার হৃদয় হরণ করে, (শরীর ) স্পর্শ করিয়৷ তন্গকে অবশ করিয়' 

দেয়, এবং সে আমিলে বা চলিয়া গেলে ক্ষণমাত্রও সুখভোগ করিতে পারি না, 

ইহার অধিক কি আর আশ্চধ্য হইতে পারে? তথাপি সে আমার প্রাণ-বললভ 1” 

তুঃ-_শ্রীচৈতন্তদেবন্ত-_- 

দ্যথাতথ! বা বিদধাতু লম্পটে। 

মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ:1” ( শিক্ষার্টক ১০) 

গাহাসতসঙ্ঈর একটি কবিতায় আছে কোপকলুষ নায়ককে অস্থনয় করিবার 

জন্ত কলহান্তরিতা তাহার দূতীকে বলিতেছে। এখানে নায়িকা কর্তৃক দৃতী- 
মুখে নায়ককে অন্ধুনয় করার ইঙ্গিত পাওয়! যাইতেছে। 
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দুই তুমং বিঅ কুসল! ককৃখড-মউআাই জানসে বোল্ুং। 
কণ্ড,ইঅ-পণ্ড র জহ ণ হোই তহু তং করেজ্জান্ ॥ গাহা। ২।৮১ 

_দৃতী, তুমি বড়ই কুশলা, কি প্রকারে কর্কশ ও মধুর বাক্য বলিতে 
হয় তাহা তুমি জান । কিন্তু দেখিও যেন তাহাকে (আমার দয়িতকে) কণু,রিত 
অথচ পাগুরবর্ণ (কণগু,র মত ) করিয়া না তোল ।” 

তুঃ বাঙ্গালী বিষ্ভাপতি__ 
“হরি বর গরবী গোপমাঝে বমই। 

এঁসে করবি জৈসে বৈরি ন হসই ॥ 
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই । 

আজ বুঝব সখি তুআ চতুরাই ॥” বৈ. প. পৃ. ১০ 

বৈষ্ণব পদেও দেখা যায় রাধার ছুর্জম মানে খিল হইয়া কষ আর রাধার 

নিকট আসিতেছেন না । তখন রাধা সখী-দূতীকে পাঠাইতেছেন কষণকে অল্লমধুর 
বাক্যে আনয়ন করিবার জন্ত | 

সিংহ (ভূপতির ) একটি পদে দেখি, শ্রীরাধা দুর্জয়মানে অন্ধ হইয়া শ্রীকুষকে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কৃষ্ণ নিজের বিরহান্তি প্রকাশ করিয়! বৃন্দা সধীকে 
অনুরোধ করিতেছেন, রাধার সহিত মিটমাট করাইয়া! দিবার জন্য । 

সিংহ (ভূপতি )_- 
মদন কুঞ্পর বৈঠল মোহন 

বুন্দাসখি মুখ চাই । 

যোড়ি যুগলকর মিনতি করত কত 
তুরিতে মিলায়বি রাই। 

হাম পর রোখি বিমুখ ভে স্বন্দরী 
যবহু চললি নিজ গেহা । 

মদন ছতাশনে মঝু মন জারল 

জিবনে ন৷ বাস্ধই থেহ ॥ 

তু'হু অতি চতুরি- শিরোমণি নাগরি 
তোহে কি শিখাযব বাণী। 

তুছ বিনে হমারি মরম নাহি জানত 
কৈছে মিলায়বি জানি ॥ 

ব্্জী 



৪৫৯ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উম 

চন্দন চান্দ পবন ভেল রিপুসম 
বদ্দাবন বন ভেল। 

মউর কোকিল কত বঙ্কার দেয়ত 
মুঝ মনে মনমথ শেল ॥ 

ছল ছল নয়ন বয়ন ভরি রোয়ত 

চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। 

হা হ! সো ধনি হামে না হেরব 
সিংহ ভূপতি রস গায় ॥ পদকল্পতরু ৪৭৭, 

বৈ. প. পৃ. ৭৮৩ 

নায়ক-শিরোমণি শ্রীকুঞ্ণও দূতীর পদধারণ করিতেছে শ্রীরাধার কপালা 

করিবার জন্য | 

॥ পদাবজী সাহিত্যে উৎকষ্ঠিতা+ ॥ 

বিশ্বনাথ কবিরাজ তাহার “সাহিত্যদর্পণে' বলিয়াছেন-_ 

আগন্তং কৃতচিভোহপি দৈবান্নায়াতি চে প্রিয়ঃ | 

তদানাগমছুঃখার্তা বিরহোৎকষ্টিতা তু সা ॥ 
সা. দ. ৩য় পরিচ্ছেদ ৩.৯৫ 

_“আসিবার সংকল্প করিয়াও যাহার দগ়িত টদবহেতু আসিতে পারে 
নাই, দয়িতের অনাগমনে ছুঃখার্তা সেই স্ত্রীকে “বিরহোৎকন্তিতা” বা উৎকন্ঠিত৷ 
বলে। 

প্রিয়তমের না আসার কারণ সম্বন্ধে যে নায়িকা চিন্তা করিতে থাকে এবং 

নিজেও বিরহছুংখ ভোগ করিয়া থাকে, সেই নায়িকাকে 'উৎকষ্টিতা" বলে। 

নায়িকার এই “উৎকষ্টিতা” অবস্থা তাহার প্রেমের বিভিন্ন অবস্থাতেও সম্ভব । 
মানের বিরতির পর নায়ক আমিবে বলিয়া যদি না আসে তখন নায়িকার 

মনে উৎক্ঠ। জাগিতে পারে, আবার নায়ক প্রবাসে গেলে নায়িকার মনে নান৷ 
রকম উৎকঠা! দেখা যায় এবং সে খেদ প্রকাশ করিতে থাকে। কিংবা 

পরাধীনতার জন্ত নায়ক-নায়িকার মিলনে বাধ! হইলে নায়িকা অন্তরের খেদ ও 

আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকে । 'বাসকসজ্জা” দশায় নিরপরাধ নায়ক সংকেত 

করিয়াও আসিতে পারে না তখন নার্নিকার মনে উৎকার ভাব জাগিতে 
পারে। তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, নায়কের প্রতি নায়িকার প্রেমের 



পদাবলী সাহিত্যে উৎকণ্ঠিতা ৪৫১ 

বিভিন্ন অবস্থাতেই নায়িকার উৎকনিতা দশা আসিতে পারে। নায়িকার 
উৎ্কঠার মধ্যে থাকে বিরহের সর, তাই নায়িকার এই মনোভাবকে বিপ্রলল্ত 
শঙ্গারের মধ্যে ধরিতে হইবে । প্রাচীন সংস্কত-প্রাকৃত সাহিতো উৎকণঠিতা 
স্বঘ্ধে বু ক্লোকাদি রচিত হইয়াছে । আমরা পূর্বেই নায়িকার বিভিনু 
প্রেমদশা আলোচনা! করিবার সময় উৎকণ্িতার পরিচয় পাইয়াছি। 

বৈষব পদ্দাবলীতে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিতা দশ সম্বন্ধে বু পদ রচিত হইয়াছে 
দেখা যায় । নিরপরাধ কুষণ আসিবেন বলির। সংবাদ দিয়াও কোন কারণে রাধান 
কুধে আসিতে পারিলেন না, শ্রীরাধ প্রাণবল্পভ শ্রীকৃষ্ণের অনাগমের কারণ 

বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুলবধূ রাধার পক্ষে কৃষ্ণের সহিত মিলনের 
বন্ধ বাধা ছিল, অথবা কৃষ্ণ কোন গুরুতর কারণে দ্বাধার নিকট আসিতে 

পারিলেন না, সেই সময়ে রাধার হৃদয়ে দারুণ উৎকণ্ঠা জাগিল। প্রেমের 
এ অবস্থায় স্থাপিত রাধাকে উৎকষ্টিতা৷ বল। হইয়াছে । বঞ্চব কবিগণ 
সাধারণ রমণীর মতই শ্রীরাধার হৃদয়ের আতি প্রকাশ করিয়াছেন । পূর্বকালীন 
প্রেমকবিতার আদর্শেই বৈষ্ণব কবিগণ রাধাপ্রেম-গীতিঝা রচনা করিয়াছেন । 
হবে বৈষ্ণবতত্ব-ৃষ্টির প্রভাবে পদাবলীতে বণিত উংকষ্টিতা রাধার চিত্র আরও 
মনোরম ও স্বগ্য হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব-রসশাস্্কার বূপগোস্বামী তাহার 
'উজ্জ্লনীলমণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন । 

অনাগসি প্রিয়তমে চিররত্যুতস্থকা তু যাঁ। 
বিরহোৎকন্টিতা ভাববেদিভিঃ সা! সমীরিতা ॥ 
অস্থান্ত চেষ্টা হ্ত্তাপে। বেপথুহেতুতর্কণম্। 

অরতির্বাম্পমোক্ষশ্চ শ্বাবস্থাকথনাদয়ঃ ॥ 

--উ- যম. নায়িকাভদ-প্রঃ (৫1৭৯1৮০) 

--দয়িত বহু সময় ধরিয়া না আসিলে যে নারিকা উৎস্থৃকা হইয়। 

থাকেন, ভাববেত্তা কবিগণ তাহাকেই বিরহ্োৎকন্তিতা বলেন। ইহার চেষ্টা 

ত্তাপ, বেপথু, অনাগমনের হেতুচিন্তা, ছুঃখ, অশ্রপাত এবং নিজের অবস্থা 
'নবেদন ।' 

বৈষব কবিগণ রূপ গোস্বামী প্রদশিত এই রীতি অবলম্বন করিয়া শ্রারাধার 

“উৎকন্টিতা” দশা বর্ণনা করিয়াছেন। 
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সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে একটি প্রাচীন সংস্কত পদ আছে। নায়কের অনাগমন 

সন্বদ্ধে নানারপ চিন্তা করিয়া! নায়িকা উৎকঠা প্রকাশ করিতেছে ও শেষে 
খেদ প্রকাশ করিতেছে । 

কিং রুদ্ধং প্রিয়য়া কয়া চিদথব। অধ্যা মমোদ্ধেজিতঃ 

কিংবা কারণ-গৌরবং কিমপি মন্্াগ্ভাগতো বল্পভঃ | 
ইত্যালোচ্য মৃগীদৃশা করতলে বিস্তস্ত বজ্াস্থজং 
দীর্ঘং নিঃশ্বসিতং চিরঞ্চ রুদিতং ক্ষিপ্তাশ্চ পুম্পশ্রজঃ | 

সা. দ. ৩য় (৩1৯৫) 

_ “অন্ত প্রেয়সী কর্তৃক সে (আমার প্রিয়) কি রুদ্ধ হইয়াছে? অথবা আমার 
সখী কি তাহাকে অপ্রসন্গ করিয়াছে, অথবা কোন বিশেষ কারে কি খুবই বান্ত 
যে প্রিয়তম আনিলেন না--এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া সেই হরিণনয়ন! করতলের 

উপর মুখ রাখিয়৷ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাদিতে লাগিল এবং সমস্ত ফুলমালা ছুড়িয়া 

ফেলিয়৷ দিল।' 

ইহার সহিত রূপ গোহ্বামীর একটি গীতের তুলনা! করা! যায়। 
কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীর!। 
অরুণদমুং রতি-বীরমধীর। ॥ 
অতিচিরমজনিরজনিরতিকালী । 

সঙ্গমবিন্দত নহি বলমালী। 
'কিমিহ জনে ধৃত-পন্ব-বিপাকে। 

বিস্বাতিরস্ত বভূব বরাকে ॥ 

কিমূত সনাতন-তহুরলঘিষ্টম্। 
রণমারভত স্থরারিভিরিষ্টম্॥ গীতাবলি (২৭), 

গদকল্পতরু, ৩৬৪ 
__ছুর্নয়-গভীরা! কুটিল! চক্রান্তকারিণী চঞ্চলা চন্দ্রাবলী কি রতি-রণবীর 

শরীরকে অবরুদ্ধ করিয়াছে । বহুক্ষণ গত হইল, রজনী ঘোর অন্ধকারে 
আচ্ছর হুইয়াছে, বনমালী আমার সঙ্ষে মিলিত হইলেন না। শেষে কি এট 
কলক্ষিনী হতভাগিনীকে বিস্বত হইলেন? অথবা সেই সনাতনতন্থ শরীক 
দেবগণের অভীষ্ট পূরণের জন্ত দৈত্যগণের সঙ্গে হুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ আরম 
করিলেন।' 



পদাবলী সাহিত্যে উৎকন্তিত। ৪৫৩ 

সহুক্তিকর্ণামৃতে কালিদাসনন্দীর একটি পদ আছে, পদটিতে কবি বিরহোৎ- 
কঠিতার একটি স্পষ্ট চিত্র ঝআকিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

গচ্ছামি কুত্র বিদধামি কিমত্ত্র কম্মিং- 
স্তিষ্ঠামি কঃ খলু মমাত্র ভবেছুপায়ঃ ॥ 

কর্তব্যবস্তনি ন মে সখি নিশ্চয়োইস্তি, 

ত্বাং চেতসা পরমনন্গতিঃ ম্মরামি ॥ সহুক্তিকঃ ২২৭।৩ 

_-কোথায় যাইব, কি করিব, কোথায় অবস্থান করি, আমার কি উপায় 

হইবে । সখি, কর্তব্যকর্ষেও আমার মন নাই, কেন্বল অনন্তগতি হইয়া 
তোমাকে স্মরণ করিতেছি । 

কবি বিদ্যাপতির একটি পদে বিরহিণীর উৎকণ' প্রকাশ পাইয়াছে। 

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়। 

না যায় কঠিন 'প্রাণ কিবা লাগি রয়॥ পদকল্পতরু, ১৬০৩ 

'প্রান্কত-পৈঙ্গলের' অবহট্ঠে লিখিত একটি পদে বর্ধার আগমনে নায়কের 
জন্য নায়িকার উৎক্ঠ! দেখ! যায়। নায়িকা সবীকে বলিতেছে। 

ফুল্লা নীবা ভম ভমর! দিট্্ঠা মেহ! জলসমল। 
ণচ্চে বিজ্ঞু পিঅসহিআ৷ আবে কন্তা কছ কহিআ ॥ ৭১ ॥ 

ছে প্রিয়সখি, কদন্ব ফুটিয়া গিয়াছে, ভ্রমরগুলি ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, 

জলগ্তামল মেঘ দেখা! দিয়াছে, বিদ্যুৎ নাচিরা বেড়াইতেছে, বল, আমার 

প্রিয় কখন আসিবে ? 

ইহার সহিত বডুচস্তীদাসের একটি পদ স্মরণ কর! যাইতে পারে । শ্রীকৃষ্ণের 

জন্য শ্রীরাধিকার বিরহোতৎকণ্ঠ! প্রকাশ পাইয়াছে নিয়লিখিত পদটিতে-__ 

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী । 
একসরী ঝুরে। মো৷ কদমতলে বসী। 

চতুর্দিশ চাহো কৃষ্ণ দেখিতে না পা্ড। 

মেদিনী বিদার দেউ পসিআ লুকাওড ॥ 

নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে। 

সব খন মন ঝুরে কাহ্ছাঞ্ডি দেখিতে ॥ 

ভ্রমর! ভ্রমরী সবে করে কোলাহলে। 

কোকিল কুলে বসী সহকারডালে ॥ 
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মোঞ তাক মানে বড়ারি যেহু যমদূত। 
এ দুখ খগ্ডিব কবে যশোদা'র পুত ॥ শ্রীকষ্ণকীর্তন, বিরহখ্ 

প্প্রাকৃত-পৈর্গলের” আর একটি কবিতায় অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 

বর্ধাগমে নায়িক! সখীর নিকট নায়কের জন্য উৎকণ প্রকাশ করিতেছে, পন্টি 

অর্ধাচীন অপতভ্রংশে বা অবহট্ঠে লেখা । 

গজ্জে মেহ। নীলকারউ সন্ধে মোরউ উচ্চা রাবা। 

ঠাম! ঠাম।! বিজ্ঞ রেহই পিঙ্গা দেহউ কিজেজ হার!1। 
ফুল্প! নীব। পীবে ভম্মরু দকৃখ। মারুঅ বীঅংতাএ 
হংহো৷ হঞ্রে কাহা কিজজউ আও পাউস কীলন্তাঁএ ॥ ১৮১ ॥ 

_-নীল মেঘ গর্জন করিতেছে, ময়ূর উচ্চ রব করিতেছে, স্থানে স্থানে 

পিঞ্জলবর্ণ| বিদ্যুৎ শোও! পাইতেছে এবং মেঘের গায়ে মাল্য রচনা করিতেছে, 

কদস্ব ফুল ফুটিয়াছে, ভ্রমর গুন করিতেছে, চতুর বাধু বহিতেছে, হে সখা, 
বল দেখি কি করা যায়? বর্ষা খতু ক্রীড়া করিতেছে ॥ 

ইহার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের পদটি তুলন| করা যার । 
আযাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ। 

মদন কদনে নয়ন ঝুরএ ॥ 

পাখী জাতি নহো বড়ারি উড়ী জাও তথ 
মোর প্রাণনাথ কাহ্াঞ্চি বলে বথা ॥ 

শ্ীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ, বৈ. প. পৃ. ৪২ 

গাহামন্তসঈর নায়িকা মামীকে (সখী) বলিতেছে, বসন্ত আসিয়াছে, 
কিন্ত গ্রিয় কাধ্যব্যপদেশে দুরে রহিয়াছে । নায়কের জন্য নায়িকার উৎকগ 
প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাটিতে ৷ 

দিট্ঠা চুআ৷ অগঘাইআ। স্বর! দকৃখিণাঁণিলো সহিও। 
কজ্জাইং ব্বিঅ গরুআই আমি কো! বল্পহো৷ কস্স ॥ গাহা ১৯৭ 

_-আত্রমুকুল দেখা দিয়াছে, সুরার গন্ধ পাওয়া গিয়াছে, বসন্তের 
বাতাসও স্পর্শ করিলাম, কিন্তু মামি, তাহার কর্তব্যই বড় হইল, কেই ব 

কাহার প্রিয় ।" 
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'প্রাক্কত-পৈঙ্গলের একটি অবহটে্ঠে লেখা পদে দেখি বসস্তের সমাগমে 
নায়িকা নায়কের জন্ত উৎকণ্ঠ। প্রকাশ করিতেছে । নায়িকা সখীকে বলিতেছে-_ 

বহই মলঅবাআ হস্ত কম্পন্ত কাআ 

হণই সবণরম্ধা কোইলালাবন্ধ! ৷ 
হণিঅ দহং দিহাস্থং ভিঙ্গঝংকারভার। 

হণই হণই হগ্ডে চংডভ চংগাল মারা ॥ ১৬৫ ॥ 

-_-ময়লবায়ু বহিতেছে, হায়, শরীর কাপিতেছে, কোকিলের আলাপ 
কর্ণরন্ধে আঘাত হানিতেছে, দশদিকে ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, হে 
সধী, অত্যন্ত ক্রোধী, চগ্ডালের ন্যায় নিষ্ঠুর মদন আঘাত হানিতেছে, আঘাত 

হানিতেছে। 

ইহার সহিত বড়ু চণ্তীদাসের একটি পদের তুলনা করাত পারি । পদটিতে 
বমস্তের সমাগমে কৃষ্ণের জন্য রাধার উংকঠার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 

চারি দিগে তরু পুষ্প মুকুলিল 
বহে বসন্তের বাএ। 

আশ্বভালে বসী কুম়িলী কুহলে 
লাগে বিষবাণঘাএ ॥ 

চান্দ স্রুজের ভেদ না জানে 
চন্দন শরীর তাএ। 

কাহ্ন বিণি মোর এবে এক খণ 
এক কুল যুগ ভাএ। 

মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল 
পিককুল পঞ্চম গান । 

দারুণ দখিণ পঝন নহি ভায়ত 
ঝুরি ঝুরি ন। রহ পরাণ ॥ 

শ্রীকুষ্ণকীর্তন, রাধাঁবিরহখণ্ড 

জয়দেবের “গীতগোবিন্দের' একটি পদে শ্রীক্ুষের অনাগমনে শ্রীরাধার 

উৎকণ্ঠার ভাবটি চমৎকারভাবে ফুটিয় উঠিয়াছে। 

কথিতসময়ে ইপি হরিরহহ ন যযৌ বনমূ। 

মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্ ॥ 

যামি হে কমিহ শরণং সথীজনবচনবঞ্চিতা ॥ 
গতগোবিন্দে ৭১৩ 



৪৫৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

--কখিত সময় বহিয়! গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল 

রূপযৌবন বিফল হুইল। সীগণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছে, হায়! আমি 
কাহার শরণ গ্রহণ করিব? 

রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীর একটি পদে দেখি 'পুর্বরাগবিধুরা'রাধা সথীর 
নিকট নিজের উৎকগা প্রকাশ করিতেছে । 

হস্ত কান্তমপি তং দিদৃক্ষতে 
মানসং মম ন সাধু যকৃতে 

ইন্দুরিন্দুমুখি, মন্দমারুত- 
শ্ন্দনং চ বিতনোতি বেদনাম্ ॥ কশ্ঠচিৎ 

পদ্যাবলী--১৭১। 

_-হায়, আমার মন সেই কান্তকে ( কৃষ্ণকে ) দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, 

যে জন্য আমার ভাল লাগিতেছে না, হে ইন্দুমুখী, চন্দ্র, মুছ্মন্দ পৰন এবং চন্দন 

আমার বেদনা! উপশম করিতে পারিতেছে ন|।” 

পগ্চাবলীতে উদ্ধৃত উক্ত পদটি লৌকিক প্রেম-কবিতার সহিত একই স্থরে 
একই কথায় রচিত হইয়াছে । অথব! বলিতে পারি, সাধারণ প্রেম-গীতিকাই 
বৈষ্ণব কবিতা বলিয়! ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পদটিতে ভক্তির স্বর ধ্বনিত হয় 

নাই। ইহার সহিত এই সাধারণ প্রেমের কবিতাটির তুলনা করিতে পারি । 
কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধন্থা 

ধীরা বহস্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ । 

কেলীবনীয়মপি বঞ্জুল-কুগ্ম্ু 
দরে পতিঃ কথয় কিং করণীয়মত্ঠ ॥ 

বিশ্বনাথ কবিরাজের স্বকৃতঙ্্োক, সা. দ. (২1১৬) 

_-ব্সন্তকাল প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং কামদেব কুপিত হইয়াছেন, রতিশ্রম 

দুর করিতে ম্বহ মু বাতাস বহিতেছে। অশোকবন রমণীয় হইয়াছে এবং 

ক্রীড়া করিবার জন্য ক্ুত্র বন রহিয়াছে । কিন্তু পতি প্রবাসে রহিয়াছে, সখি, 
কি করিব, বল। 

এখানে প্রাককত নায়িকার বসম্তকালোচিত উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। 

অথবা পতি প্রবাসে থাকায় অন্ত নায়কের জন্ত নায়িকার উংকঠ্ঠাও হইতে পারে । 
পত্তাবলীতে উদ্ধত বৈষ্ণব পদটির (১৭১) সহিত এই পদটির বিশেষ 
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কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। পদ ছুইটি যেন সমস্থরেই গ্রথিত | 

দেখা যাইতেছে প্রাকৃত নায়িকাই ধীরে ধীরে “রাধাভাবে” পরিণত হইয়াছে । 

'সছুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত কুদ্রট কবির নিয়োল্লিখিত এই পদটিতে নায়িকার 

উৎকঠ প্রকাশিত হইয়াছে । নায়িকা সখীকে বলিতেছে, নিশ্চয়ই সে (নায়ক 

অন্ত রমণী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জন্যই আমিতেছে না । পদ্যাবলীতে 
(২১৩) “অথ উতৎকণ্ঠিতা” বলিয়া রাধা-প্রেমের কবিতা হিসাবে এই পদটি 

ব্াখ্যাত হইয়াছে । সখীকে রাধা বলিতেছেন, শ্রী নিশ্চয়ই অন্ত রমণী 

কর্তৃক জিত হইয়াছে, তাই আসিতেছে না, এবং রাধারও উৎকণ্ঠা বাড়িয়া 

চলিয়াছে। পদটি কিন্তু সহুক্তিকর্ণামৃতে “বিপ্রলবধাঁর' উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত 

হইয়াছে । অতি সাধারণ মানবীয় প্রেম-কবিতাই বৈষ্ণব প্রেমকবিতায় 

পরিণত হইয়াছে । দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত এই প্রেমগীতিকায় প্রাকৃত 
প্রেম ও অপ্রাকৃত প্রেম শ্বরূপ-বিলক্ষণ ছিল না। 

সখি স বিজিত! বীণাবাছ্যে কয়াপ্যপক্সস্তরিয়া 
পণিতমভবত্তাভ্যাং তত্র ক্ষপাললিতং ক্বম্। 

কথমিতরথ| শেফালী বু স্থলংকুহুমাস্বপি 

প্রসরতি নভোমধ্যেইপীন্দৌ প্রিয়েণ বিলম্ব্যতে ॥ সহুৃক্তি ২৩৯1৩ 
পদ্যাবলী--২১৩ 

-_-“সখি, সে (কৃষ্ণ বা দগ়িত) বীণাবাগ্যে অপর কোন রমণী কর্তৃক পণে 
পরাজিত হইয়াছে, তাহা না হইলে শেফালিক1 শ্থলিত হইলেও এবং চন্দ্র 

মধ্য-গগনে উদ্দিত হইলেও কেন প্রিয়তম বিলম্ব করিতেছেন ।' ইহার সহিত 

বিষ্যাপতির পদটির তুলনা করিতে পারি। বিষ্তাপতির রাধাও সখীকে 
বলিতেছেন-_ 

হরি বিসরল বাহর গেহ। 

বস্ৃহ মিলল সুন্দর দেহ ॥ 

সানে কোনে আবে বুঝএ বোল । 
মদনে পাওল আপন তোল ॥ 

কি সখি কহব কাহতে ধাথ। 

খখন্দে জও বা কতএ রাখ ॥' বৈ. প. পৃ. ১৪ 

_ ছুরি বাসর গৃহ (সঙ্কেত কু্ধের কথা ) ভুলিয়াছে। পৃথিবীতে কোথাও 
তাহার স্থন্দর দেহ (নারী নারী ) মিলিয়াছে। সঙ্কেতের কথা এখন কি 
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প্রকারে বুঝিবে? মদন আপনার তুল্য একজনকে অর্থাৎ কানাইকে পাইয়াছে 
অর্থাৎ মদন যেমন যাতন! দেয়, কানাইও তেমনি যাতনা দিল। কি কহিব 
সখি, কহিতে ছুঃখ হয়। হেঁয়ালী যতই কর কত রক্ষা হইবে? 

এইগুলির সহিত নরোত্তমদাসের একটি পদ ম্মরণ করা যাইতে পারে। 
বধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই 

সাধে নিরমিলু আশাঘর রে। 

কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়! নিল 

আমারে ফেলিয়া দিগন্তর রে। 

বধুর সন্কেতে আমি এ বেশ বনাইলু 
সকলি বিফল ভেল মোয় রে। 

না জানি বধুরে মোর কেবা লৈয়া৷ গেল গো 
এবাদ সাধিল জানি কোয় রে॥ 

এ গগন উপরে ঠাদ- কিরণ উদয় গে 

কোকিল কোকিল ডাকে মাতি। 

এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো 
পরাণ ন। হয় তার সাথি ॥ 

কপূর তান্ুল গুয়! খপুর পুরিল সই 
পিয়া বিনে কার মুখে দিব গো। 

এমন মালতী মালা বৃথাই গাখিলু গো 
কেমনে রজনী গোঙাইব গো ॥ 

এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গে৷ 
এখনে! আছয়ে কার আশে। 

ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়! চলিলু গো 
কহি ধায় নরোত্বম দাসে। বৈ. প. পৃ. ৫৫১ 

হত 
শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্া 

দরখন দেহ সুন্দরী রাই। 

তয়! বিচ্ছেদে দারুণ তুখ পাই ॥ 
আকুল বিফল প্রাণ কি হইল শরীরে। 
কি করি বসিয়া বৃথা কালিন্দীর তীরে ॥ 



পদাবলী সাহিত্যে উৎকষ্টিতা নহি 

কি করিব কোখা যাব নাহিক উপায়। 

রাধার বিহনে মনে আন নাহি ভায় 

ললিতাদাস। বৈ. প. প্. ১০৮৪ 

তু$ পথ চেয়ে মোর কাটল নিশি 

লাগছে যনে ভয় 

সকাল বেলা ঘুমিয়ে পড়ি 

এমন যদি হয়। 

যদ্দি বা তার পায়ের শবে 

ঘুম না ভাঙে মোর 
শপথ আমার তোবর। কেহ 

ভাঙাম নে ঘোর । 

__রবীন্দ্রনাথ-গীতাঞুলী ।' 

সাহিত্য-দর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি প্রেম-কবিতা৷ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
পদটিতে বিরহিণী পরকীয়। নায়িকার উৎকণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

জলতু গগনে রাত রাত্রাবখগুকলঃ শশী, 
দহতু মদন: কিংবা মৃত্যো: পরেণ বিধাস্ততি। 

মম তু দয়িতঃ গ্াঘ্যস্তাতে। জনন্যামলাম্বয়া 
কুলমমলিনং ন ত্বেবায়ং জনো ন চ জীবিতম্॥” 

সা. দ. ওয় পরিচ্ছেদ (৩১০৯) 

-_-রাত্রিতে রাত্রিতে পূর্ণচন্্র আকাশে উদ্দিত হইয়৷ তাপ দিতে থাকে, 

কামদেব-ও জালাইতে থাকে, মৃত্যু হইতে অধিক আর কি করিবে? আমার 

প্রিয়তম ও মাতাপিতা সকলেই জগতে প্রশংসিত এবং নিফলঙ্ক কুল। এই 

কুলে কলঙ্ক লাগিবে না । কিন্ত আমারও জীবন রহিবে না।' 

পরকীয়া নায়িকার এই কথাগুলি শ্রারাধার মুখে বসাইয়া দিলে বেশ 

মানায়। ইহার সহিত চণ্ডীদাসের পদটির তুলনা করা যায়। 

হেদে হে বিনোদ রায়। 

ভাল হৈল ঘুচাইল! পিরীতের দায় ॥ 
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ভাবিতে গণিতে মোর তন হইল ক্ষীণ । 

জগভরি কলঞ্চ রহিল চিরদিন ॥ 

তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিলু । 
মৈলু লাজে মিছা! কাজে দগদগি হইলু ॥ 
ন! জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা । 

একে মরি মনে! ছুঃখে আর নানা কথা! ॥ 
শয়নে হ্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়। 

কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয় 

ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দাঁয়। 

চগ্তীদাস কহে কার কথায় কিবা যায় ॥ 
বৈ. প. পৃ. ৫৬ 

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বাসকসঙ্জা 

ভারতীয় সাহিত্যে 'বাসকসঙ্জ।' সব্বদ্ধে বু গ্লোকাদি রচনার রীতি 

প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত-প্রাকত সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত 

পাওয়া যায়। সহুক্তিকর্ণামুতে “বানকসজ্জা' সম্বন্ধে বিভিন্ন কবির রচিত 
কয়েকটি গ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে । তাহা হইলে দেখা যাইডেছে দ্বাদশ 

শতাবের পূর্বেই এই রীতি প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার 'বাসক- 

সঙ্জা' অবস্থা সম্বন্ধে পদরচনা করিবার সময় এইসব পূর্বকালীয় কবিদের রচিত 
পাধিব গ্রেমকবিতাকে অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। 

প্রিয়তম তাহার অবসর মত আসিবেন এই আশায় নায়িকা বাঁসগৃহ বা 

কুপ্ধাদি সাজ-সঙ্জায় সজ্জিত করে, বসনভূষণে নিজেকে মণ্ডিত করে এবং 

উৎকণ্ঠায় ঘর-বাহির করে কিন্ত দয়িত আসে না, এদিকে বাত্রিও 
প্রভাত হইয়! যায়। নায়িকা হতাশায় সাজসজ্জ! ক্ষোভের সহিত ছুড়িয়া 
ফেলিয়া দেয়। প্রিয়মিলনের আশা বিফল হয়। নায়কের প্রতি প্রেমের 

এই অবস্থা বা দশাতে স্থাপিত নায়িকাকে “বাসকসজ্জা' বলে। 

সাহিত্য-দর্পপকার বিশ্বনাথ “বাসকসজ্জার' সংজ্ঞা! দিতে গিয়া লিখিয়াছেন। 

কুরুতে যঞ্ডনং যন্তাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি | 

স। তু বানকসজ্জা স্যাঘিদিতপ্রিয়সক্গমা 

সাহিতা-দর্পণ, ওয় পরিচ্ছেদ (৩৯৪ ) 



পদাবলী সাহিত্যে বাসকসজ্জা ৪৬১ 

__কুস্থম-চন্ননাদির দ্বারা পরিবেশিত বাসর গৃহে সখিগণ ধাহার 
প্রসাধনাদি কার্য করিয়! থাকে, প্রিয়সংগমে উদ্বেলিত! সেই স্ত্রীই 'বাসকসজ্জা'। 

বাসকের বা বাসগৃহাদির সঙ্জ। করে যে নায়িক। সেই বাসকসজ্জা বা বাসসজ্জা 

কিংব1 বাকের জন্য সজ্জা অর্থাৎ নায়কের ইচ্ছামত আগমনের জন্য সজ্জিত! 
নায়িকা । 

বিশ্বনাথ উদাহরণ হিসাবে রাঘবানদ্দের নাটকের একটি কবিতা এখানে 
উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

বিদ্বরে কেয়ুরে কুরু, করযুগে রত্ববলগ্মৈ- 

রলং গুববী গ্রীবাভরণলতিকেয়ং, কিষনয় । 

নবামেকামেকাবলিমপি ময়ি ত্বং বিরচয়ে 

ন নেপথ্যং পথ্যং বৃতর-মনঙ্গোৎসববিধে ॥ 
( সা. দ. (৩৯৪ )) 

_-£হে সী, বাজুবন্ধ দূর কর। ছুই হাতে ঝন্ছণের কোনো প্রয়োজন 
নাই, গলায় এই হাস্থলী অত্যন্ত ভারী, ইহার কি প্রয়োজন আছে? কেবল 

একাবলী হার গলায় পরাইয়া দাও, অনঙ্গের উৎসবে অলংকারের আধিক্য 

ঠিক নহে। নায়কের আগমনে নাগরিক! সজ্জ! খুলিয়া লইতে বলিতেছে। 
বৈষ্ব-রসশান্ত্রকার রুপগোস্বামী ঠিক এই ভাবেই শ্রীরাধার 'বাসকসঙ্জার' 

সংজ্ঞা দিয়াছেন । 

হ্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেত্যতি নিজং বপুঃ। 

সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা! সা বাসকসজ্জিকা ॥ 

চেষ্টা চান্তাঃ ম্মরক্রীড়া-সংকল্লো-বর্ম-বীক্ষণমূ। 
সখীবিনোদবার্তা চ মুহুদুতীক্ষণাদয়ঃ ॥ 

উঃ মঃ নায়িকাভেদ প্রঃ (৫1+৬।১৭ ) 

_-নিজ অবসরক্রমে প্রিয়তম আসিবেন, এই ভাবিয়া যিনি নিজদ্দেহ ও 

বাসগৃহ সথসজ্িত করেন, তিনিই 'বাসকসঙ্জা ।” ইহার চেষ্টা-_কেলিবিনোদের 

সংকল্প, কান্তপথ-নিরীক্ষণ, সবীসহ বিনোদালাপ, এবং মৃহমুদ্ দূতীর প্রতি 
দৃক্িপাত্ত ইত্যাদি । 

পীতাম্বরদাসের 'রসকলিকায়' ঠিক এই কথাই বল! হুইয়াছে। 

কাস্তের সংকেতস্থানে উপস্থিত হইয়া । 
তাস্থুল কর্পূর মাল! সব নিয়োছিয়া ॥ 
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কের বিলাস লাগি শয্যাদি করয়। 

নানা গন্ধ পুষ্প তার চৌদিকে সাজায় । 
কুঙ্জমধ্যে কুন্থমিত শয্যাদি করিয়া । 

নান! ভূষা করি রহে কান্তপথ চাইয়া ॥ 

রসকলিকা৷. পৃঃ ৩৪ 

ভরত মৃূনিও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন__ 
যা বানবেশ্মনি স্থকল্পিত-তল্পমধ্যে তান্বুলপুষ্প-বসন গ্রহণে সুখজ্জা । 

কান্তহ্য সঙ্গমন্থখং সমবেক্ষ্যমানা, সা নারিক। প্রকথিতা খলু বাসকসজ্জ| | 

__যে নায়িকা স্বসজ্বিত বা স্বগৃহে সুকল্পিত সজ্জা মধ্যে তান্থুল পুষ্প ও 
বস্্ লইয়া কান্তের সহিত মিলনের আশায় অপেক্ষমান মেই নায়িকাকে 

বাসকসজ্জিক1 বলে 1 

নায়িকার “বাসকসজ্জিক। দশায় প্রিয়তমের সহিত মিলন হয় না বলিয়া 

এই ভাবটি বিপ্রলম্ত শুংগারের মধ্যে ধরিতে হইবে । বিরহের চেষ্টাদিও 

ইহাতে দেখা যায়। 

গাহাসত্রসঈর একটি গীতিকায় দেখি পূতী নায়কের নিকট নায়িকার 
“বাসকসজ্জিকা” দশা বর্ণনা করিতেছে । 

উজ্জাগরঅ-কসাইঅ-গুরুঅচ্ছী মোহ-মণ্ডণ-বিলক্থা । 

লঙ্জই লঙ্জালুইণী সা সুহঅ সহীহি বি বরাঈ ॥ গাহা ৫৮২ 

--হে স্থভগ, আমাদের এই হতভাগিনী লঙ্জাশীল! সথীর নয়নঘয 

অতিজাগরণে আরক্ত ও ভারাক্রান্ত হইয়াছে, ( সে) নিরর্থক মণ্ডণে বিধুরা 
হইয়া সধীদের নিকট লজ্জ। অনুভব করিতেছে 1, 

এথানে দেখি নায়ক আগমন না করায় নায়িকা রাত্রি জাগিয়! ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছে এবং নয়নদ্বয়ও আরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

শ্রীধরদানের সছুক্তিকর্ণাম্বতে আচাধ গোপীকের একটি পদ আছে। 

তাহাতে দেখা যায় নায়িকা বেশভূষায় মণ্ডিত হইয়া এবং শষ্যাদি রচনা 

করিয়া প্রিয়মিলনের আশায় অপেক্ষা করিতেছে । কিন্তু রাত্রি অতিক্রান্ত 

হইলেও প্রিয়তম আসিল ন।। 

তল্সং কল্পিতমেব কল্পযনতি স৷ ভূয়ন্তন্ং মণ্ডিতাং 
ভুয়ে! মগ্ুয়তি স্বয়ং রতিপতে-বঙ্গীকরোত্যর্চনাম্। 



পদাবলী সাহিত্যে বাসকসজ্জা ৪৬৩ 

গচ্ছন্ত্যাং নিশি মন্যতে ক্ষতিমিব দ্বারং চিরং সেবতে 
লীলা-বেশ্বনি সা করোতি মদনব্লাস্ত। বরাকী ন কিম্। 

( গোপীকন্তয )__সদৃক্কিক ২৩৭১ 
_সে (নায়িকা) তৈয়ারী করা বিছানা আবার পাতিতেছে, ভূষিত 

দ্হেকে পুনরায় মণ্ডিত করিতেছে, মদনের আরাধনা করিতেছে, রাত্রি 
অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় নিজের ক্ষতি বিবেচনা করিতেছে, বহুক্ষণ ধরিয়। 
ছারে দীড়াইয়া থাকিতেছে; সেই মদনক্রান্তা, বেচারী নায়িকা লীলাগৃহে 
কি'না করিতেছে ।, 

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত জরদেব কবির একটি প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতাতে 
নাসকসজ্জা! নায়িকার ভাবটি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদটিতে 
নায়িকার বাহক বর্ণনার চেয়ে অন্তরের আবেগ-উৎক্ঠাই বেশী প্রকাশিত 
হইয়াছে দেখা যায়। সখী নায়ককে বলিতেছে-_ 

অঙ্গেঘাভরণং তনোতি বহুশঃ পত্রেইপি সংচারিণি 

প্রান্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি ॥ 

ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনা-সংকল্পলীলাশত- 
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতন্ুর্নৈষ! নিশাং নেষ্যতি ॥ 

সহুক্তিক ২৩৭৪ 

-_-“বরতন্থ সেই নায়িক। অঙ্গের আভরণ বিস্তার করিতেছে, পাতার 
সঞ্চালনে তোমার আগমনের আশঙ্কা করিতেছে, শয্যা রচনা করিতেছে, 

বছসময় চিন্তা করিতেছে, এইভাবে শয্যা তোলা-পারা ও নানারূপ আশা- 
আকাম্ায় ব্যগ্র থাকিয়। তুমি ছাড়া রাত্রি অতিবাহিত করিবে না।' 

কবি প্রবরসেনের নায়িক! বলিতেছে__ 

অরতিরিয়মুপেতি মাং ন নিত্র। 
গণয়তি তম্ত গুণান্ ন দোষান্। 

বিরমতি রজনী ন সংগমাশা 

ব্রজতি তন্গস্তন্ছতাং ন চাছরাগঃ ॥ (সছুক্তিক )--২1৩৭।৫ 

--'অরতি আসিতেছে কিন্ত আমার নিদ্রা আসিতেছে না, আমার মন 

তার গুণ-সমৃহের গণন| করিতেছে দোষের নয়, রাত্রি বিরত হইতেছে, 

মিলনের আশা নহে, (আমার ) শরীর কৃশতাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্ত অ্গরাগ 

নহে। এখানে নারিকার অন্তর্বেদনা ও উৎকঞ্ঠ। প্রকাশ পাইয়াছে। পদটি 



৪৬৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

রূপ গোম্বামীর পদাবলীতে ( ২১৩) উৎকঠিতার (শ্রীরাধার ) উদাহরণ হিসাবে 

উদ্ধৃত হইয়াছে । এখানে লৌকিক প্রেমগীতিকা। ও বৈষ্ণব প্রেমগীতিকার মিশ্রণ 
হইয়াছে। ইহার সহিত কানুরামদাসের পদটি স্মরণ কর! যাইতে পারে। 

এই পদটিতে শ্রীরাধার উৎক। প্রকাশ পাইয়াছে। 

মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলু 
কানু মিলন প্রতিআশে। 

আভরণ বসনে রঙ্গে সব সাজল 
তান্থুল কপূর বাসে॥ 

সজনি, সো মুঝে বিপরিত ভেল। 

কানু রহল দুরে মনমথ আসি ফুরে 
সো নাহি দরশন দেল ॥ 

ফুলশর জরজর সকল কলেবর 
কাতরে মহি গড়ি যাই। 

কোকিল বোলে ভোলে ঘন জীবন 
উঠি বসি রজনি গোঙাই ॥ 

শীতল ভবন গরল সমান ভেল 

হিমাচল বাফু হুতাশ। 
লোচন নীর থার নাহি বান্দয়ে 

কান্দরে কান্ুরাম দাস ॥ 
ধৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫৬; পদকল্পতরু ৩৩১ 

'শাজধর-পদ্ধতিতে' উদ্ধত দামোদর গুপ্তের একটি সংস্কৃত গ্লোকে 'বাসক- 

সঙ্জিকার' বর্ণন। দেখ! যায়| গ্লোকটি মন্মট ভট্ের “কাব্য-প্রকাশেও' উদ্ধত 

হইয়াছে। 
অপসারয় ঘনসারং কুরু হারং দুর এব কিং কমলৈঃ। 
অলমলমালি মৃপালৈরিতি বদতি দিবানিশং বাল ॥ 

--শাঙ্গ ধর-পদ্ধতি 

-_-হে সখি, কপূর দুর করিয়া দাও, হার দূর কর, কমলে কি প্রয়োজন? 
বণালেই বা! কি প্রয়োজন--এইরূপে সেই বালা দিনরান্ি বলিতে থাকে । 

ইহার সহিত রূপগোত্বামীর “গীতাবলীর' একটি পদের তুলনা করা যায়। 
কোমল-কম্মা-বলিকতচয়নং | 

অপসারয় লীলা-রতি-শয়নং ॥ 



পদাবলী সাহিতে/ বাসকসজ্জ ৪৬৫ 

শ্রীহরিণাগ্য ন লেভে শময়ে। 

হস্ত! জনং সখি! শরণং কময়ে ॥ 

বিধুত-মনোহর-গন্ধ-বিলাসং | 

ক্ষিপ যামুন-তট-ভুবি পটবাসং ॥ 
লধ্বমবেহি নিশান্তিমযামং | 

মুঞ্চ সনাতন-সঙ্গতিকামম্ ॥ গীতাবলী (২৮) 

_সখি! কোমল কুম্থমসমূহ তুলিয়৷ যে রতিবিলাস-শয্যা পাতিয়া- 
ছিলাম, তাহা দূর কর, শ্রহরি আজ সংকেত-সময়ে কুঞ্রে আসিবেন না। 
(হায় সখি !) এখন আমি কাহার শরণ লইব? মনোহর সুগন্ধি পটবাস:অর্থাৎ 

ুয়ানচুর্ণ প্রভৃতি যমুনাপুলিনভূমিতে নিক্ষেপ কর। রাত্রির শেষ যার্ম 
উপস্থিত হইয়াছে দেখ । সনাতন অর্থাৎ শারষের সঙ্গহখ-আশা ত্যাগ কর। 

ইহার ভাব লইয়! দ্বিতীয় বলরাম দাস একটি পদ লিখিয়াছেন। 

তেজ সথি কানু আগমন আশ । 

যামিনী শেষ ভেল সব নৈরাশ ॥ 
তান্বল চন্দন গন্ধ উপহার ! 

দূরহি ডারহ যামুন পার ॥ 
বৈ. প. পৃ. ৭৪১ 

কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদেও অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে । 

শংখ কর চুর বসন কর দূর 

তোড়হ গজমতি হার রে। 

পির যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে 

যমুনা পুলিনে সব ডার রে ॥ 

বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জার' অবস্থ। ঠিক এইভাবেই বর্ণনা 

করা হইয়াছে । শ্রীরাধা সখীদের সহায়তায় কুগ্উগৃহ সাজাইয়া ও নিজেকে মণ্ডিত 

করিয়া এবং তাগ্ুলাদি সজ্জিত করিয়া শ্রীরুষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । কিন্ধ 

কৃষ্ণ আসিলেন না, রাধার অন্তর ব্যথিত হইল, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমে রাধার এই 

অবস্থাকে আমরা 'বাসকসজ্জা' দশা বলিতে পারি । পাধিব (প্রমের কবিতায় 

ব্ণিত নায়িকার অনুরূপ দশাই রাধা-প্রেমের কবিতার ভিতরেও দেখিতে পাই। 

বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বতন প্রেমকবিতার রীতি রাধা-প্রেমের বর্ণনায় গ্রহণ 

৩৩ 



৪৬৬ বৈষব-পদাবলী মাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

করিয়াছেন। প্রাকৃত নারীর মতই শ্রীরাধা শ্রীকণের অন্ত সাজ-সজ্জা করিয়। 
অপেক্ষ! করিতেছেন, এবং কৃষ্ণের অনাগমনে সাধারণ নারীর মতই তাহার 
অন্তর দগ্ধ হইতেছে । 

রূপ গোত্বামী অন্ধুরূপভাবেই শ্রীরাধার 'বাঁসক-সঙ্জা' অবস্থা বর্ণনা করিয়াচেন। 

কুম্থমাবলিভিরুপস্থুরু তল্পম্। 
মাল্যঞ্চামলমণিসরকল্পম্ ॥ 
প্রিয়সখি কেলি-পরিচ্ছদ-পুঞ্জষ্। 
উপকল্পয় সত্বরমধিকুপ্ধম্। 
মণিসম্পুটমুপনয় তাম্ুলমূ্ ॥ 

শয়নাঞ্চলমপি পীত-ছুকৃলম্। 

বিদ্ধি সাগতমপ্রতিবন্ধম্। 
মাধবমাণ্ড নাতন-সন্বম্ ॥ গীতাবলী (২৬) 

--কুস্থমাবলীর ঘ্বার! শয্যা রচনা কর। অমল অর্থাৎ উজ্জল মণিহার 
তুল্য মালা সঙ্দিত কর। হে প্রিয়সখি, লীলা-বিলাসের উপযুক্ত উপকরণ-সম্ভার 
কুঞ্ধে সত্বর স্থাপিত কর । মণিখচিত তান্বলাধার এবং পীতবসন শয্যার প্রান্তে 
রক্ষা কর। স্থিরমতি মাধব প্রতিবন্ধ রহিত হইয়া ম্বচ্ছন্দে শীত্র কুথে 

'আলিতেছেন। 

কৰি বিষ্যাপতি শ্রীরাধার “বাসকসজ্জার' দশী বর্ণনা করিতেছেন । 
কুমে রচিত সেজা দীপ রহল তেজ। 

পরিমল অগর চন্দনে। 

জবে জবে তুঅ মেরা নিফল বহুলি বের! 
তবে বে পীড়লি মদনে ॥ 
মাধব তোরি রাহী বাসক-সজ]। 

চরণ সব চৌদিস আপএ কানে 

পিয়া লোভে পরিণতি লজ। ॥ 

স্থনিঅ স্থজন নামে অবধি ন চুকএ ঠামে 
জনি বন পনেরল হরী। 

লে ভূঅ গমন আমে নিন্ম আবে পাসে 
লোচন লাগল দেহযী ॥ বৈ. প. পৃ. ১০৪ 
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কৰি বিষ্ভাপতি প্রাচীন কবিদের রীতি অন্থসারেই শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

জ্ঞানদাসের পদেও “বাসকসজ্জ। রাধার সুন্দর চিত্র দেওয়। হইয়াছে । 

অপরূপ রাইক চরীত। 

নিভৃত নিকুগ মাঝে ধনি সাজয়ে 
. পুন পুন উঠয়ে চকীত ॥ 

কিশলয়শেজ বিছায়ই পুন পুন 
জারত রতনপ্রদীপ ৷ 

তাম্থুল কপুর খপুর পুন রাখয়ে 
বাসিত বারি সমীপ ॥ 

মলয়জ চন্দন মৃগমদ কু্কুম 
পুন তেজত পুন লাই। 

সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ 
কাতরে সখিমুখ চাই ॥ 

কিক্কিণি কন্ণ মনিমঞ্ধ আভরণ 
পহিরত তেজত তাই। 

সখিগণ হেরি কতহু পরবোধয়ে 
জ্ঞানদাস কহ ধাই ॥ বৈ, প. পৃ. ৪২৯ 

চণ্ীদাসের পদেও শ্রীরাধার “বাসকসজ্জার' ভাবটি চমৎকার ফুটিয়। 

উঠিয়াছে-_ 
বন্ধুর লাগিয়া সেজ বিছাইলু 

গাখিলু ফুলের মাল! । 

তান্থুল সাজালু দীপ উজারলু 
মন্দির হইল আলা ॥ 

সই পাছে এসব হইবে আন। 
সে হেন নাগর গুণের সাগর 

কাহে না মিলল কান॥ 
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা! করিয়া 

আইলু গহন বনে। 
বড় সাধ মনে এ কূপ যৌবনে 

মিলব বধুর সনে ॥ 
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পথ পানে চাহি কত না রহিব 
কত প্রবোধিব মনে। 

বসশিরোমণি আসিব এখনি 

বড়ু চণ্ডীদাস ভণে ॥ বৈ. প. পৃ. ৫, 

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার তুলনা করিতে পারি। তাহার 
কবিতাটি নিজন্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল । 

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন 

আকুল নয়ন রে। 

কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে 

কুসুম চয়ন রে ॥ 

কত শারদ যামিনী হইবে বিফল 

বসন্ত যাবে চলিয়! | 

কত উদ্দিবে তপন আশার স্বপন 

প্রভাতে যাইবে ছলিয়া ॥ 

যেন আমিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া 

তাই আমি বসে আছি রে। 

তাই মালাটি গাথিয়া পরেছি মাথায় 

নীলবাসে তন্গ ঢাকিয়া 
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জালায়ে 

একেল৷ রয়েছি জাগিয়া ! 

-বিরহ, কড়ি ও কোমল। 

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে বিপ্রলব খা! 

বৈষ্ণব পদ্দাবলী রচিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই “বিপ্রলব.ধা' সম্বন্ধে কবিতা 
রচনার রীতি ভারতীয় সাহিত্যে দেখা দিম়্াছিল। বিপ্রলব ধা শবের অর্থ 

প্রতারিতা বা বঞ্চিতা, সংকেত করিয়াও যখন নায়ক আগমন না করে, তখন 

নায়িকা শৃস্ত সংকেতস্থান দেখিয়! হতাশ! বোধ করে এবং নিজেকে অবমানিতা 
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মনে করে। এইরূপ নায়িকাকে “বিপ্রলবধা” বল! হয়। প্রাচীন অলংকার- 

শান্্কার বিশ্বনাথ বলেন-__ 

প্রিয়ঃ কৃত্বাপি সংকেতং যস্যা নায়াতি সন্নিধিমূ। 

বিপ্রলব.ধা তু সা জ্ঞেয়া নিতান্তমবমানিতা ॥ 

সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ( ৩1৯২ ) 

-- সংকেত করিয়াও প্রিয় যাহার নিকটে গমন করে না, অত্যন্ত অবমানিতা' 

সেই নাগ্নিকাই “বিপ্রলব ধা” । 

নায়িকার “বিপ্রলব্ধা দশাকে তাহার প্রেমের একটি অবস্থা বলা যায়। 

এই অবস্থ। কিন্তু একান্তভাবে নায়িকাগত। 

বৈষ্ণব কবিগণও শ্রীরাধার “বিপ্রলব্ধা” অবস্থা বর্ননা করিয়াছেন। শ্রীরুষঃ 
সংকেত করিয়! আগমন না করিলে, শ্রীরাধা নিজেকে অবমানিতা মনে 

করিতেন। রাধার বিপ্রলবধা অবস্থা কের প্রতি প্রেমে রাধার একাটি অবস্থা 
বল! চলে । 

রূপগোন্বামী তাহার “উজ্জলনীলমণিতে' বলিয়াছেন__ 

'কৃত্বা সংকেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিষ্ঠবল্লভে | 

ব্যথমানান্তর! প্রোক্তা বিপ্রলবধ! মণীষিভি £ ॥ 
নির্ববেদচিন্তাখেদাশ্র-ূচ্ছা নিঃশ্বসিতা দিভাক্ ॥' 

উঃ মঃ নায়িকাভেদ প্রঃ (৫1 ৮৩) 

--সংকেত করিয়! যদি দৈবাৎ প্রাণবল্পভ ম। আসেন, পগ্ডিতগণ ব্যথিতান্তরা 

সেই নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলেন । ইহার চেষ্টা নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রপাত, 

মূচ্ছ! ও নিংশ্বাসাদি 1? 

দেখা যাইতেছে রূপ গোস্বামী লৌকিক অলংকার-শান্ত্রকে অনুসরণ 

করিয়া শ্রীরাধার “বিপ্রলবধা? অবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন। রুষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী 

হইয়াও রুষ্ণ সংকেতকুঞ্জে না৷ আসিলে রাধা নিজেকে অবমানিতা! মনে 
করিতেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের এই ভাব লইয়া 

বু পদ রচিত হইয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণ পূর্ববর্তা কবিদের রীতি অনুসরণ 

করিয়াই শ্রীরাধার বিএ্রলবধা অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। 

সাহিত্য-দর্পণে একটি প্রাচীন সংস্কত শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । নাদিকা 

দৃতীকে হতাশার সহিত বলিতেছে, সে (নায়ক) আর আসিবে না, চল 

আমরা যাই। এরপ প্রি যেন কাহারও না হয়। 
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উল্লিখিত ক্ককবির এই পদটি রূপ গোস্বামী “বিপ্রলবধা' রাধার উদাহরণ: 

হিসাবে পন্ঠাবলীতে (২১৫) উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

কবি কঙ্ক কিন্ত সাধারণ নায়িকার “বিপ্রলবধা” অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্তই 
কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। কাব্যরসের অতিরিক্ত কোন ভক্তিরস ছিল ণা। 

শ্রীরাধা ব! শ্রীরুষ্ণের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এখানে দেখ! যাইতেছে 
সাধারণ নায়িকাই আন্তে আস্তে শ্রীরাধায় রূপান্তরিত হুইয়াছেন। পদটি 
এই-- 

উত্তিষঠ দৃতি, যামে। যামো যাঁতস্তখাপি নায়াতঃ। 
যাইতঃপরমপি জীবেজ্জীবিতনাথো ভবেত্ন্যাঃ ॥ কন্বস্থয 

(সাহিত্য দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ( ৩1৯২ ) পন্ভাবলী--২১৫ ) 

_হে দুতি, চল আমর! যাই, সংকেতকাঁল গত, তথাপি আমার (প্রিয় 

আসিল না, ইহার পর যে জীবিত থাকে তাহার যেন এইক্পই প্রাণনাথ হয়। 

বিস্তাপতির একটি পদে এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। 

রিপু পচসর জনি অবসর 
ইথে সরাসন সাজে । 

হেরি স্থন পথ ঘটা মনোরথ 

কে জান কি হোইতি আজে ॥ 

নিফল ভেলি জুবতী ৷ 

হরি হরি হরি রাতি তেজ হরি 

পলটলি নহি দুতী। 
সাজি অভিসার! পড়ি আধিয়ার। 

উগি জন্গ জা বোর! । 
আরতি বেরা জঞ্ঞে! হো মেরা 

লাখ গুন সুজ থোরা ॥ বৈ. প. পৃ ১০৪ 

ভীধরদাসের সহ্ক্তিকর্মাম্বতের শৃঙ্গার-প্রবাহে “বিপ্রলব.ধা” সম্বন্ধে পাঁচটি 
কবিতা উদ্জীত হইয়াছে । এইগুলিতে নায়ক সংকেত স্থানে না আসাতে 

নায়িকার খেদ, চিন্তা, অশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়। কবি রুত্রটের 

একটি পদ্দে আছে-- 
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বৎ সংকেতগৃহং প্রিয়েণ গদিতং সংগ্রেষ্য দুতীং স্বয়ং 

তচ্ছুন্তং স্থচিরং নিষেব্য স্থদৃশা পশ্চাচ্চ ভগ্লাশয়]। 
স্থানোপাসনচনায় বিগলৎসান্দ্রাজনৈরশ্রুতি- 
ভূমাবক্ষর-মালিকেব লিখিতা দীর্ঘং রুদত্যা শনৈঃ ॥ 

সহৃক্তিক : ২। ৩৯। ৫ 

_-“নিজেই দূতী পাঠাইয়! যে সংকেতস্থান প্রিয়তম বলিয়! দিয়াছিল, সেই 
স্থানে স্ুনয়ন! (নায়িকা ) বছক্ষণ অবস্থান করিল এবং পশ্চাৎ ছতাশমনে আস্তে 
আস্তে বছ সময় রোদন হেতু বিগলিত কজ্জলমিশ্রিত অশ্রত্বারা তাহার বসিবার 
স্থান স্থচন। করিবার জন্যই যেন অক্ষরপংক্তি-রচনা ঘিরিয়া ফেলিল।' নায়ক 
না আসায় নায়িকা অশ্রুপাতের দ্বারা তাহার মনোক্ব্যথা প্রকাশ করিতেছে । 

সছুক্তিতে কবি রুদ্রটের আর একটি পদ আছে । পদটি এই-__ 

সোৎকণ্ঠং রুদিতং সকম্পমসকৎ ধ্যাতং বাম্পং চিরং 
ক্ু্দিস্থ নিবেশিতং সকরুণং সখ্যা সমং জঙ্লিতম্। 
নাগচ্ছত্যুপচিতেপি বাসক বিধৌ কান্ডে সমৃদি্য়া 
তত্তংকিঞ্চিদহষ্টিতং মৃগদৃশ। নো যত্তর বাচাং গতি £॥ 

সহৃক্তিক-_-২।৩৯1৪ 

--অভিমারের সাজ-সন্জা কর! হইলে কান্ত আগমন না করায় সমুদ্ধি সেই 

মবগনয়না (নায়িকা! ) উৎকগায় রোদন করিল, বার বার কাপিতেছিল, বহুক্ষণ 

বাশাকুল হইয়া চিন্তা করিল, করুণভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, 

সথীদের সহিত আলাপ করিল__-এইভাবে (সে) আর কিকি করিল যাহা 
আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। 

নায়ক অভিসারে না আসায় নায়িকার অবস্থা এই পদে বর্ণনা করা হইয়াছে । 

রুদ্রটের আর একটি পদ আছে। মানবীয় প্রেমের এই কবিতারিকে 

রূপগোহ্বামী সামান্য পরিবর্তন করিয়া রাধা-প্রেমের কবিতা বলিয়। ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন। পদটি পদ্ভাবলীতে (২১৩) উদ্ধৃত হইয়াছে । পদটিতে শ্রীরুষের 

জন্ত শ্রীরাধার উৎকণ্ঠ। প্রকাশ পাইয়াছে। 

সখি স বিজিতে। লীলাদ্যুতে কয়াপি পরস্তিয়া 
পণিতমভবত্তাভ্যাং তশ্মিজিশাললিতং এ্রবমূ। 



৪৭২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

কথমিতরথা শেফালীষু 'খলৎকুহ্ুমাস্বপি 

স্থিতবতি নভোমধ্যে ইপীন্দৌ প্রিয়েন বিলম্বতে ॥ সছুক্তিক ২৩৯৩, 

পদ্যাবলী-_২১৩ 

-_“সখি সে (নায়ক) নিশ্চয়ই কোন অপর নারী কর্তক পাশাখেলায় বিজিত 
হইয়াছে এবং রাত্রি-বিলাস নিশ্চয়ই পণ কর! হইয়াছিল, তাহা! ন। হইলে কেমন 

করিয়া শেফালিকা ঝরিয়া পড়িলেও এবং চন্দ্র মধ্যাকাশে উঠিলেও প্রিয়তম 
এখনও বিলম্ব করিতেছে । 

এই পদটিতে নায়কের জন্ত নায়িকার উৎকঠাও প্রক/শ পাইয়াছে। ইহার 
সহিত বৈষ্$বকবি চম্পতির এই পদটির তুলন। করা যায়। 

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ । 

ধিক রহু এছন তোহারি স্নেহ ॥ 

কাছে কহলি তুহু সঙ্কেত বাত। 
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ ॥ 

কপট নেহ করি রাইক পাশ । 

আন রমণী সঞ্জে করহ বিলাস 

কো। কহে রসিক শেখর বরকান। 

তুহু সম মুরুখ জগতে নাহি আন ॥ 
মানিক ত্যজি কাচে অতিলাষ। 

স্থধাসিন্ধু ত্যজি খারে পিয়াস ॥ 
ক্ষীবরসিন্থু ত্যজি কৃপে বিলাস। 
ছিয়ে ছিয়ে ছিযে তোহারি রভসময় ভাস ॥ 
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভান। 

রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥ পদকল্পতরু, ৩৬৮ 

সহৃক্তিতে আর একটি কবিতা আছে। কবিতাটি কোন অজ্ঞাত কবির 
ব্লচনা। প্রিয় সংকেতন্থানে না আসাতে নাযিক। খেদ প্রকাশ কিতেছে। 

জাতং জাতিজনৈ: প্রধুষ্টমষশো। দূরংগতা৷ ধীরতা 
ত্যক্তা হ্বীঃ প্রতিপার্দিতোহপ্যবিনয়: সাধ্বীপদং প্রোজিবাতম্। 
লুপ্তা চোভয়লোকসাধুপদবী দত্তঃ কলঙ্ক: কুলে 
ভুয়ো দূতি কিমন্তদত্তি দসাবস্ভাপি নাগচ্ছতি ॥ সহৃক্তিক ২৩৯1২ 



বৈষব পদাবলী-সাহিত্যে বিপ্রলব.ধা ৪৭৩ 

_জ্ঞাতিকুল (আমার ) অভিসার জানিয়াছে, অযশ প্রচারিত হইয়াছে, 
ধীরতা চলিয়া গিয়াছে, লঙ্জ। তাক্ত হইয়াছে, অবিনয় প্রকাশিত হইয়াছে, 
কুলে কলঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে, হে দূতি, আমার আবার অন্ত কি আর বেশী 
হইবে যদি সে ( মতপ্রিয়) আজ না আসে। 

এইগুলির পূর্বর্ূপ দেখি গাহাসত্তসঈর পদগুলিতে। গাহাসত্ুসঈর নায়িকা 
নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। নায়ক সংকেত করিয়া না আসায় নায়িকা 
নিজেকে প্রতারিতা মনে করিতেছে । 

উঅ নিচ্চল-নিপ্ন্দা ভিসিণী-পত্তশ্মি রেহই বলাআ। 

নিম্মল-মরগঅ-ভাঅণ-পরিট $আ সংখস্থাতি বব ॥ গাহা ১1৪ 

_-দেখ, পল্মপন্রের উপর বলাঁক। নিশ্চল ও নিম্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়৷ শোভ। 

পাইতেছে, যেন নির্মল মরকত-ভাঁজনের উপর শংখশুক্তি অবস্থিত রহিয়াছে । 
গাহাসত্রঈর অপর একটি গীতিকায় বিপ্রলবধা নায়িকার বিরহবেদনা ও 

উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। নায়িকার দূতী নায়ককে ক্লিতেছে-__ 
এহিসি তুমং ত্তি ণিমিসং ব জগিগরঅং ভামিনীঅ পঢ়মদ্ধং 

সেসং সংতাব-পরব্বসাই বরিসং ব বোলীণং গাহা ৪1৮৫ 

--“তুমি আসিবে এই মনে করিয়৷ সে (রমণী) রাত্রির প্রথমভাগ এক 

নিমেষের মত জাগিয়! কাটাইয়াছে, আবার ভূমি না আসাতে ( বিরহপরবশ 
হইয়া) সে যামিনীর শেষার্ধ বংসরের মত (দীর্ঘ) মনে করিয়া অতিক্রম 
করিয়াছে ।” 

জয়দেবের “গীতগোবিন্দে" শ্রীরাধার বিপ্রলধবা অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে । 

স্মরসমমরোচিত-বিরচিত-বেশ।। 

গলিত-কুস্থমদর-বিলুলিত-কেশা ॥ 

কাপি মধুরিপুনা 

বিলসতি যুবতিরধিকগুণা | গীতগোবিন্দে গীত ( ১৪) 

-_-রতিরণোচিত বেশে সজ্জিত (আমা হইতে) অধিক গুণশালিনী কোন 

যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে, তাহার কেশপাশ ঈষৎ শিখিল 

হইয়াছে, তাহা হইতে ফুলদল খসিয়! পড়িয়াছে। 

রূপ গোস্বামীর 'ীতাবলীতে  শ্রীরাধার বিপ্রলন্বা অবস্থার বর্ণণ! দেখ! যায়। 

শ্রীরাধার হৃদয়ের উৎকষ্ঠাও ধ্বনিত হইয়াছে । পদটি অন্ত প্রসঙ্গে উদ্ধত 

হইয়াছে। 



৪৭৪ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

কোমল-কুন্থমাবলী-কৃত-চয়নমূ। 
অপসারয় রতি-লীলা-শয়নম্ £ 
শ্রীহরিণাস্য ন লেভে শময়ে। 

হস্ত! জনং সখি! শরণং কময়ে ॥ 

বিধৃত-মনোহর-গন্ধবিলাসমূ । 

ক্ষিপ যামুনতটতৃবি পটব;সম্ ॥ 
লন্বমবেহি নিশাস্তিম-য়ামম্ | 

মুঞ্চ সনাতন-সঙ্গতি-কামম্ ॥ (গীতাবলী ২৮) 
-_-সখি, কোমল ফুল তুলিয়া রৃতিলীলা শষ্যা পাতিয়াছিলাম, তাহা দূর 

কর। শ্রীহরি আজ সংকেতসময়ে কুঙ্জে আসিলেন না । হায় সখি, আমি 

এখন কাহার শরণ লইব। মনোহর স্বগদ্ধি ভ্রব্যসমূহ যমূনাপুলিনে নিক্ষেপ 
কর। দেখ, রাত্রির শেষ যাম উপস্থিত হইয়াছে । শ্ীরুষ্ণের সঙ্গম্থখের আশ: 
ত্যাগ কর। 

প্রাদেশিক ভাষায় বৈষ্ণব কবিগণ ঠিক এই রীতি অন্থসরণ করিয়া শ্রীরাধার 
€বিপ্রলন্ধা' অবস্থ। বর্ণনা করিয়াছেন। 

বছুচণ্তীদাসের একটি পদে দেখি রাধা অতি খেদের সহিত বড়ায়িকে 

বলিতেছেন, কষ্ণ নিশ্চয়ই তাহাকে ত্যাগ করিয়া! অন্যকে (অন্ত গোপীকে ) 

লইয়! বৃদ্দাবনে বিহার করিতেছে, সেই জন্যই কৃষ্ণ আসিতে পারেন নাই। 

যে কাহু লাগিয়া মো আন ন! চাহিলে। 

বড়ায়ি 
ন। মানিলে। লঘু গুরুজনে 

হেন মনে পড়িহাসে আঙ্গা উপেখিআ রোষে 
আন লআ' বঞ্চে বৃন্দাবনে | (শ্রীকষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ্খণ্ড) 

পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিতা 

বৈষণবগণ শ্রীরাধার “প্ডিতা' দশা লইম্ভা পদ লিখিবার বছপূর্বে প্রান্কত 
নামিকার খশ্ডিতা অবস্থা সম্বন্ধে যে শ্লোকাদি রচিত হইত তাহার প্রমাণ 

পাওয়। যায় প্রাককত সংস্কৃত-সংগ্রহগুলিতে উদ্ধত কবিতাগুলির মধ্যে । প্রাচীন 

মংস্কত অলংকারশান্ত্রগুলিতে “খণ্ডিতা' নায়িকার উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত 



পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিত ৪৭৫ 

ফ্লোকগুলিও প্রমাণ করে যে বৈষ্বদের আগেই “্থগডিতা'র সন্বদ্ধে পদ রচনা 
করিবার বীতি প্রচলিত ছিল। কালিদাসাদির কাব্যে খণ্ডিতার উদাহরণ 
মেলে। খগ্ডিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিশ্বনাথ বলেন-__ 

পার্খমেতি প্রিয় যস্যা অন্তসংভোগচিহ্িতঃ | 
সা খগ্ডিতেতি কিতা ধীরৈরীর্ধ্যাকষায়িতা ॥ 

সাহিত্য-দর্পণে, ৩য় পরিচ্ছেদ ( ৩1৮৭ ) 

যাহার প্রিয় অন্য নায়িকার সংভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া নিকটে 

আসে, ঈর্ধযান্বিতা সেই নায়িকাকে পণ্ডিতগণ খ্বগ্ডিতা' বলিয়া! অভিহিত 
করেন। ' 

নায়িকা নায়কের জন্ত রাত্রি জাগিয়! কাটাইল, নায়ক আসিল না নাগ্নিকার 

নিকটে, আঙমিল পরদিন সকালে অন্য নায়িকার সষ্তোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া। 
তখন সেই নায়িকাকে খগ্ডিতা” বলা হয়। দেখা যাইতেছে নায়িকার থণ্ডিতা 
অবস্থা তাহার নায়কের প্রতি প্রেমের একটি দশা! বা প্রেমের একটি স্তর মাত্ম। 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও অনুরূপভাবেই শ্রীরাধার পণ্ডিত দশ! বর্ণনা! করা 
হইয়াছে। শ্রীরাধা শ্ররুষ্ঃর জন্ত মিলন কুঞ্জ সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, 

শ্রক্ আসিলেন না, শ্রীরাধা রাত্রি জাগিয়! কাটাইলেন, কৃষ্ণ পরদিন সকালে 
চন্ত্রাবলীর (প্রতিনায়িকার ) কুগ্ত হইতে সম্ভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া রাধার 

কুষে আমিয়! দেখা দিলেন। তিনি শ্ররাধাকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিলেন যে তিনি অন্ত প্রেয়পীর সহিত রাত্রি যাপন করেন নাই। রাধা 

শ্নেষের সহিত বুঝাইয়৷ দিলেন যে তিনি (রুষ্ণ) সত্য গোপন করিতেছেন ।' 
রাধা তখন নিজেকে খণ্ডিতা' বলিয়৷ ভাবিতেছেন। আসলে শ্রীরাধার 

খগ্ডিতা” দশা শ্রীকষের গ্ররতি তাহার প্রেমের একটি ভাব (অবস্থ। ) মাজ্জ। 

বৈষব পদাবলীতে এই ভাবের বহু পদ রচিত হইয়াছে । বৈষ্বরসশাস্ত্রকার 

রূপগোশ্বামী তাহার “উজ্জলনীলমণিতে বলিয়াছেন, _ 

উল্লজ্যয সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্োপভোগবান্। 

ভোগলম্াক্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা 

এষ! তু রোষ-নিংশ্বাস-তৃফীস্তাবা দিভাগ, ভবেৎ ॥ 

উঃ মঃ নায়িকাভেদপ্রকরণ (৫1৮৫) 
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-_-পুর্ব-সংকেতিত করিয়৷ যে নায়িকার প্রিয়বল্লভ অন্ত নায়িকার সহিত 
সম্ভোগের চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রাতঃকালে আগমন করেন, তাহাকে থণ্ডিতা' 

বলে। ইহার চেষ্টা-ক্রোধ, দীর্ঘ-নিংশ্বাস, মৌনাদি ॥ 
অন্তের সম্ভোগ চিহ্ন করিয়া ধারণ। 

আসে প্রাতে প্রিয় যার,__খণ্ডিত সে জন॥ 
(রসমঞ্জরী) 

“গ্ডিতা অবস্থায় নায়িকার সহিত নায়কের মিলন সম্ভব নহে বলিয়৷ 

এই ভাবটি বিপ্রলস্ত শঙ্গারের মধ্যে পড়িবে, কারণ ইহাতে বিরহের স্থুর ধ্বনিত 

হয়। আসলে নায়িকার “খগ্ডিতা' দশ! তাহার প্রেমের একটি পধ্যায়মাত্র। 

খিগ্ডিতা' অবস্থাতেও নায়িকার বিরহের মত মূচ্ছাদদি সংঘটিত হুইতে পারে। 
“সাহিত্য-দর্পণে খগ্ডিতার উদাহরণ হিসাবে একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

খণ্ডিতা নায়িকা সরসভঙ্গীতে নায়ককে বলিতেছে-_ 

তদবিতথমবাদীরধন্মম ত্বং প্রিয়েতি 

প্রিয়জন-পরিতুক্তং যন্দ,কুলং দধানঃ | 
মদধিবসতি মাগাঃ কামিনাং মগ্ডনশ্রী- 

ব্রজতি হি সফলত্বং বল্পভালোকনেন ॥ 
( লা. দ. ৩1৮৭) 

_-ভুমি আমার প্রিয়া ইহা! সত্যই বলিয়াছ, সেইজন্য প্রিয়জনের বন্ত 

পরিধান করিয়া আমাকে দেখাইতে আসিয়াছ। প্রেমিকার বেশভূষা। প্রিয়াকে 
'দেখাইলে সার্থক মনে হয়। 

বৈষবকবি গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখি নায়ক-শিরোমণি শরীক: 
'চন্দ্রাবলীর নীলাগ্বর পরিধান করিয়া! আসিয়! পরদিন সকালে শ্রীরাধার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছেন । পদটি নীলাহ্বরের নামেও প্রচলিত | 

রজনি উজাগর লোচনে কাজর 
অধর ভেল তব শমরা। 

নীল সরোরহ সিন্দুরে মিলায়ল 
মাণিকে বৈঠল যৈছে ভ্রমরা ॥ 

মাধব চলহ কপট অনুরাগি । 

সে! পুণবতি তুহে যতনে আবরাধল 
যো রহু তুয়ামনে লাগি॥ 



পদাবলী সাহিত্যে থগ্ডিতা ৪৭৭ 

যে৷ মুখ হেরইতে খিন ভেল শশধর 
সে! মুখ কাজরে মলিন । 

অরুণ নয়ান কপট অব রাখহ 
প্রতি অঙ্গে রতিরণ চিন ॥ 

যত যত ভূবনে আছয়ে বরনাগরি 

তা সম পুনবতি কোই 

তাম্বর তুয়া নাম মিটায়ল 
নীলাম্বর কর তোই॥ 

বৈ. প. পৃ. ৭৭ 

সাহিত্য-দর্পণের* তৃতীয় পরিচ্ছেদে আর একটি চমংকার সংস্কৃত শ্লোক 
দেখা যায়। নায়িকা সোন্ুঠনভাষণের দ্বার! নায়ককে বলিতেছে। 

অনলংকতোইপি স্থন্দর হরসি মনে। মে ষ প্রসভম্। 

কিং পুনরলংকতত্ত্ং সম্প্রতি নখরক্ষতৈত্তস্তাঃ ॥ 
সাঃ দঃ ৩য় পরিচ্ছেদ (৩৭৮ ) 

__হে হ্থন্দর, তুমি ত বিনা আভরণেই আমার মন হরণ কর। আবার 
সেই নারীর নখক্ষতে ভূষিত হইবার কারণ কি? 

উক্ত পদ্টির সামান্য পরিবর্তন করিয়া! রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব কবিতা বলিয়! 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই পদের “সুন্দর শবের স্থলে “মাধব' প্রয়োগ করা 

হইয়াছে ।১ এখানে দেখিতেছি পাখি প্রেমগীতিকা ও €ঞ্চব প্রেমগীতিকা 

মিশ্রিত হুইয়। গিয়াছে । 

'গাহাসভুসঈ' হইতেছে প্রেমের কবিতার সংগ্রহ। ইহাতে "থগ্ডিতা।' 

নায়িকার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । 
গাহাসত্রসঈর একটি পদে আছে, নায়ক অপর নায়িকার স্গন্ধ মাখিয়া 

নায়িকার কুশল প্রশ্ন করিতে আসিয়াছে । খগ্ডিতা নায়িকা ঈর্ষান্বিত হয়! 

নায়ককে বলিতেছে। 

আমজরো! মে মন্দো অহব ন মন্দো৷ জণস্স কা তন্তী। 

স্ুহ-উচ্ছঅ হুহঅ স্থঅন্ধঅন্ধ মা অদ্িঅং ছিবন্থ ॥ গাহা ১1৫১ 

১ অনলক্কতোহপি মাধব | হরসি মনো সদা প্রসতম্ 

কিং পুনরলন্কতত্তং সপ্প্রতি নখরক্ষতৈত্ডপ্যা | পগ্যাবলী--২১৯ 
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হে সুধপৃচ্ছক, হে -স্ভগ, হে স্বগন্ধে (অপর নায়িকার ) গন্ধযুক 
আমার আমজ্বর ভালই হইয়া যাউক বা না যাউক, সে বিষয়ে লোকের চিন্তা 
কেন? তুমি জরের গন্ধযুক্তাকে স্পর্শ করিও না। 

সহুক্ধিকর্ণামৃতে উদ্ধত একটি কবিতায় দেখি, খণ্ডিত! নায়িকা কৃতাপরাধ 
নায়ককে ঠিক এই ভাবেই তিরস্কার করিতেছে । 

সার্ধ মনোরথশতৈস্তব ধূর্ত কাস্তা 
সৈব স্থিতা মনসি কত্রিমভাবরম্যা । 

অম্মাকমন্তি ন চ কশ্চিদিহাবকাশ- 

স্তল্মাৎ কতং চরণপাতবিড়ম্বনাভিঃ ॥ সহুক্তিক ৩৩২২ 

পদ্ঠাবলী-_২১৮ 

-_-“হে ধূর্ত, কৃত্রিমহাবভাবযুক্তা সেই কান্তা তোমার মনোরথের সহিত 
'তোমার মনে অবস্থান করিতেছে, আমাদের সেখানে কোন স্থান নাই, এখন 
পাদপতনরূপ বিড়ম্বনার প্রয়োজন নাই ।' 

-পপ্চাবলীতে (২১৮) এই পদটিকে রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও দেখি, প্রেম-গীতিকা হিসাবে উক্ত পার্থিব নারীর 
ও শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলীর উক্তি যেন একই স্থবে বাধা । 

সত্তসঈর আর একটি পদে দেখি, নায়ক অপরাধ করিয়া নাম্সিকার নিকট 
ক্ষমা! প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে । তখন খগ্ডিতা” নায়িকা কৌশলে তিরস্কার 
করিতেছে। 

কিং দাব কআ! অহবা করেসি কারিস্সি সৃহঅ এত্রাছে। 
অবরাহাণ অলঙ্জির সাহস্থ কঅএ খমিজ্যন্ত ॥ 

গাহাসত্ুসঈ ১1১০ 

-_হে স্থভগ, যে সব অপরাধ তুমি করিয়াছ, এখনও করিতেছ, এবং পরে 
করিবে, হে নিলজ্জ, তাহাদের মধ্যে তোমার কোন্ অপরাধগুলি আমি ক্ষমা 
করিতে পারি তাহা তুমি বল? 

শশিশেখরের একটি পদে দেখি, শ্ীক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য 
শ্রীরাধাকে অনুনয় করিতেছেন। কৃষ্ণ সংস্কৃত ভাষায় বলিতেছেন আর রাধা 
বাঙ্গাল ও ব্রজবুলিতে (প্রাকতে) উত্তর দিতেছেন। পদটি অন্ত প্রসঙ্গে একবার 
উদ্ধৃত হুইয়াছে। 



পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিত 

রাধে জয় রাজপুতি উচিতো! নহি কোপো অযি 
মম জীবনদয়িতে | নিজ-কিংকরো মততে। 
যাও যাও বধু যত বড় তুমি যাও যাও যত গুপনিধি বট 
জানা গেল তুয়া চরিতে ॥ জানা গেল তব তত্বে॥ 

6৭৯ 

কিঞ্চিদপি কম্মিক্পপ- শাত্তিং কুরু দস্তৈর্দশ 

রাধং নহি করোমি। কোপং ত্যজ রুচিরে । 
সংকেত করি আন ঘরে যাহ তথ! ফিরি যাহ পুন দংশিবে 
নিশি জাগিয়ে আমি ॥ স্থথ পাবে বন্ধ অচিরে ॥ 

মানং ময়ি মুঞচ প্রিয়ে কোপং ত্যজ পদমর্পয় 
বচনং শৃণু ধীরে । মৃুকিশয়ল-শৃয়নে। 
গুনিবার কিবা কাজ চিহ্ন তোমা! দরশনে শরীর জলিছে 
দেখা যায় সব শরীরে ॥ ফিরি যাহ ক্জার সদনে ॥ 

গতরাত। ষদভূন্সম কথিতং যর্দি নহি দাশ্যসি 
হুঃখং শৃখু সরলে। কিং তে কথয়ামি। 
বধিরা হাম কিয়ে শুনায়সি শশিশেখর কহে শুভঙ্কর 
তাহে শুনায়বি বিরলে ॥ কিয়ে দেখহ স্বামি ৪৮ 

বৈ. প. পৃ. ১*২৬ 

সহুক্তিকর্ণামৃতের শুঙ্গার-প্রবাহে থথগ্ডিতা” সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা আছে। 

দেখা যাইতেছে, বহু পূর্ব হইতেই এই কবিতাগুলি প্রচলিত আছে। এই 

কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিকে রূপ গোম্বানী 'পদ্ঠাবলী'তে স্থান দিয়া বৈষ্ণব 

কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ধর্মযোগেশ্বরের খণ্ডিতা নায়িকা 

কতাপরাধ নায়ককে তিরস্কারচ্ছলে বলিতেছে। 

তব কিতব:কিমাভির্বাগ.ভিরভ্যর্চিত- 
ক্ষিতিকহি কলকঠালাপমাকর্ণযন্তী | 

বরজনিমহুমলজ্জাইজাগরং পাংশুলানা- 

মুষসি বিধস ন ত্বাং পাণিনাপি স্পৃশামি ॥ সছুক্তিক ২২৩১ 

_হে শঠ, তোমার এই কথার প্রয়োজন কি? নিকটবর্তা আম গাছের 

তলায় বলিয়া কোকিলের মধুরালাপ শুনিতে শুনিতে নির্পজ্জ। আমি রাজি 
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কাটাইয়াছি। হে পাংশুলাদের উচ্ছিষ্ট, সকাল বেলাম আর তোষাকে হাই 
দিয়! ছু ইব না।৯ 

তুলনীয়. ছুঁয়োনা ছয়োনা ওরে দাড়াও সরিয়া 
নান করিও না আর মলিন পরশে! -_রবীন্দ্রনাথ 

বাস্থদেব কবির নায়ক ঈর্য্যাকষায়িতা খপ্ডিত। নায়িকাকে বলিতেছে। 
কিংতে বাম্পুন্তিরয়তি দৃশো কিং সকম্পোধরন্তে 

গণ্ডাভোগঃ কথয় কিম তে কোপকেলীকষায়ঃ 
নির্ময্যাদে মম হি রজনী-জাগর-ক্লেশরাশে- 

রেকঃ সাক্ষী স খলু মুরলাতীরবাণীরকুক্ণঃ ॥ সহুক্তিক ২২৩ 

--অশ্র তোমার চক্ষ্কে আচ্ছন্ন করিয়াছে কেন? তোমার অধরই ব। 

কাপিতেছে কেন? তোমার কপোল ছুটি বা ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছে কেন? 

অয়ি কঠিনে, আমার রাত্রিজাগরণের দুঃখের একমাত্র সাক্ষী সেই মুরলানদীর 
তীরবতী বেতসকুঞ্ত 1” কোন সখী কৃতাপরাধ নায়কের হুইয়! নায়িকার নিকট 

অন্থরোধ করিতে আসিলে নায়িক! প্রন্যুন্তরে সখীকে ছুই-চারি কথা শুনাইয় 

দিল। আচাধ্যগোপীক এই ভাবটি একটি পদে প্রকাশ করিয়াছেন । পদটি 

সদুক্তি কর্ণাম্বতে উদ্ধীত। 
পাদান্তে পতিতঃ প্রিয়; পততু ন প্রব্যক্তবাস্পোদ্গমঃ 

সংজাতঃ সন জায়তাং ত্বমধুনা তদ্বক্ত মত্রাগতা | 
একাহং তটিনীতটান্তবিটপাগারে যদ! জাগরং 

নাসীৎ কাপি সখী তদা ঘনতম:স্তোমাবৃতায়াং নিশি ॥ 
আচাধগোপকস্-_সহুক্তিক ২। ২৩। - 

_য়িত পায়ের তলায় পড়িয়াছে? পড়ুক না, তাহার চোখে অশ্রু দেখ' 

দিয়াছে, দিক না, ভূমি এখন তাহার (নায়কের) কথা বলিতে আসিয়াছ 

কিন্ত আমি যখন একাকিনী নদীভীরে কুঞ্জ জাগিয়াছিলাম তখন ঘনাম্ধকা রপূ্ 

ভবানন্দ--( শ্রীরাথার উক্তি) 
আরে মোর কালারে 
না ছু"ইও ন। চু'ইও রাধার অঙ। 
একে অবলা আমি, গোয়ার 

রাখাল তৃষি 
পরশিয়! না কর কলম্ক॥ বৈ. প. পৃ..১০৮৪ 
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রাত্রিতে তো! কোন সখী আমার নিকট আসে নাই এইগুলির সহিত 
অনন্তদাসের একটি পদের তুলন] করা যায়। 

চল চল মাধব করহ পয়ান। 

জাগিয়া সকল নিশি আইল! বিহান ॥ 
হাম. বনচারি রহিয়ে একসরিয়া । 
না করহ চাতুরালি তুহু শতঘরিয়া ॥ 
মিছই শপথি না করিহ মোর আগে । 
কেমনে মিটাইবে ইহ বতিদাগে ॥ 
যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল। 
দগধ পরাণ দগধ কত বার ॥ 

বিমুখ ভেল ধনি না কহই আর। 
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পান । 

বৈ. প. পৃঃ ২৪০; পদকল্পতরু-_৪১১ 

খগ্ডিতা রাধাকে প্রসাদিত করিবার জন্য কৃষ্ণ নুনয়-বিনয় করিতেছে । 
এবং পদতলে পতিত হইতেছে । গোবিন্দদাসের পর্দে এই ভাবটি সুন্দরভাবে 

প্রকাশিত হইয়াছে। 
রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব 

পদতলে ধরনি লোটাই। 
ছুই করে ছুই পদ ধরি রহু মাধব 

তবনু বিমুখি ভেল রাই ॥ 

পুনহি মিনতি করু কান। 
হাম তুয়া অনুগত তুহু ভালে জানত 

কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ 

তু যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি 
হাম যায়ব কোন ঠাম। 

তুয়া৷ বিজ্ন জীবন কোন কাজে রাখব 
তেজব আপন পরাণ ॥ 

এতনু মিনতি কান্থ যব করলহি 

তব নাহি হেরল বয়ান। 
পামরি গোবিন্দ মিছই আশোয়াসল 

রোই রোই চলু কান ॥ 
বৈ. প. পৃ. ৬৭১; পদকল্পতরু ৪৩০ 

৩১ 
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সছৃক্তিকর্ণামৃতে অজ্ঞাতনামা কোন কবির বচিত একটি পদ আছে। 
খণ্ডিত নায়িকা নায়কের শরীরে অন্যরতিচিহ্থ দেখিয়া সখেদে বলিতেছে । 

হংহে! কান্ত রছোগতেন ভবতা যৎপূর্ধমাবেদিতং 

নিভিষ্ন! তন্ছরায়োরিতি ময়া তজ.জ্ঞাতমছ্ধয ক্ফুটম্ । 

কাসিন্তা ম্মরবেদনাকুলহৃদা যঃ কেলিকালে কৃতঃ 

সোত্যর্থং কথমন্তণা তুদ্দতি মামেষ ত্বদোষ্টব্রণঃ ॥ সছৃক্তিক ২1২৪।১ 

»-ওহে কান্ত, পূর্বে গোপনে তৃমি আমাকে যে বলিয়াছিলে, আমাদের 

শরীর একই, তাহা ভালভাবে জান! গেল। মদনগীড়িত কামিনীদের 

দ্বারা কেলিকালে যাহা করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, তাহা না হইলে তোমার 
ওটব্রণ দেখিয়৷ আমার হৃদয় পীড়িত হইবে কেন? 

ইহারই পূর্বনূপ দেখি গাহাসতসঈর একটি পদে। ব্যাধপত্বী ব্যাধের অধর 
মক্ষিকাদষ্ট দেখিয়া অন্তনায়িকার রতিচিন্থ ভাবিয়া! ঈর্ধ্যা্বিত হইয়! পড়িল । 

মহুমচ্ছিআই দট্ঠং দট্ঠুণ মুহং পিঅস্স স্থণোট্ঠং। 
ঈসালুঈ পুলিন্দী রুক্খচ্ছাঅং গআ৷ অগ্নং॥* গাহা৷ স ৭1৩৪ 

_মধুমক্ষিকা দষ্ট দয়িতের স্ফীত ওষযুক্ত মুখ দেখিয়। ঈর্য্যান্থিতা ব্যাধপত্ঠী 
অন্য বৃক্ষচ্ছায়ায় চলিয়। গেল। 
সহুক্তিকর্ণামৃতে অমরুকবির একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে । পদটিতে দেখি 

নায়কের শরীরে অন্ত যুবতীর রতিচিহ দেখিয়া নায়িকা অতিছুঃখে মূর্ছা 
যাইতেছে । এই পদটি £অমরুশতকে' সাধারণ নর-নারীর প্রেমের কবিতা 

হিসাবে পাইয়! থাকি । বূপগোদ্বামী এইটিকে বৈষ্ণব কবিতা” বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। পাধিব প্রেমকবিতা ও বৈষ্ণব প্রেমকবিতা এখানে একাকার 
হইয়! গিয়াছে। বলিতে পারি, লৌকিক প্রেমগীতিকাই বৈষ্ণব তববৃষ্টির প্রভাবে 
“বৈষ্ব প্রেম-কবিতায়' ( রাধা-কৃষ্ণলীলায় ) পরিণত হইয়াছে । আবার, বৈষব 
কবিতার আম্বাদকালে পাখিব প্রেমকবিত! স্বৃতিপথে উদ্দিত হয়। 

লাক্ষালক্্ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ুরমুন্্া গলে 
বন্ধে, কজ.জল-কালিম। নয়নয়োস্তাম্থলরাগোদয়ঃ। 

দৃষ্টী কোপবিধায়িমগ্ণমিদং প্রাতঃ প্রেয়স: 

ক্রীড়াতামরসোদরে হস্ুজনৃশঃ শ্বাসাঃ সমান্তিং গতাঃ॥ 
সছৃক্তিক ২২৪1৪, পদ্ভাব্ী ২১" 
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__( নায়কের ) কপালের দুইধারে অপর যুবতী প্রদত্ব লাক্ষার চিহ্ন, গলায় 
বলয়ের চিহ্ন, মুখে কাজলের কাল দাগ, নয়নঘ্বয়ে তান্থুলের রাগ, সকালবেলায় 

হরিণনয়না (নায়িকা) বহুক্ষণ ধরিয়া! প্রিয়তমের এই কোপবিধায়ক (অন্ত 

নায়িকা কর্তৃক প্রদত্ত) ভূষণের দিকে তাকাইয়! থাকিলে হস্তস্থিত ক্রীড়াপন্নেই 
তাহার শ্বাস যেন সমাপ্ত হইল ।” 

বৈষবকবি নরহরি এইভাবেই রাধাকুষ্ণের প্রেম বর্ণনা ।করিয়াছেন। কোন 

কোন গ্রন্থে নিয়োদ্ধত এই পদটি চণ্ডীদাসের নামেও প্রচলিত। শ্রীরু্ণ অন্ত 
যুবতীর চিহ্ন ধারণ করিয়া! আসিলে শ্রীরাধা ঠিক পাধিব নায়িকার মতই 
শকৃষ্ণকে বিদ্রপবাণ বর্ণ করিতেছেন । ৰ 

ছয়োন! ছয়োনা বধূ এখানে থাক। সিন্দুরের দাগ আছে সর্বগায় 
মুকুর লইয়া চাদ মুখখানি দেখ ॥ মোরা হয়ল মরি লাজে। 

নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে নীলকমন্্র ঝামরু হয়েছে 

কালোর উপরে কালো । মলিন হঙ্্রছে দেহ। 

প্রভাতে উঠিয়! ও মুখ দেখি কোন রষবতী পেয়ে স্ুধানিধি 
দিন যাবে আজ ভালো ॥ নিঙারি জয়েছে লেহ। 

অধরের তাঘ্থুল বয়ানে লেগেছে কুটিল নয়নে কহিছে হন্দরী 
ঘুমে ঢুলু ঢুলু স্বাখি। অধিক করিয় ত্বর।। 

আমা পানে চাও ফিরিয়া দাড়াও কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব 
নয়ন ভবিয়া দেখি ॥ ছাড়িতে.ন! পারে চোর! । 

টাচর কেশের চিকণ চূড়া 
সে কেন বুকের মাঝে । 
গাহাসত্তসঈর একটি পদে দেখি খণ্ডিত নায়িকা হূর্ধ্যনমস্কারচ্ছলে 

প্রত্যষাগত নায়ককে অক্পমধুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছে । 

পচ্চ,সাগঅ রঞ্িতদেহ পিজালোঅ লোঅণান্দ। 

অগ্নতখবিঅ-সব্বরি ণহভূসণ দিশবই পমে। দে ॥ গাহা স ৭1৫5 

_হে দিনপতি .(নুর্ধ্য) তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রত্যুষে আগত হও, 
তোমার দেহ আরক্ত, তোমার প্রকাশ লকলের প্রিয়, তুমি লোচনানন্দদায়ক, 
হুমি অন্তত্র রজনী কাটাইয়াছ, এবং তুমি আকাশের ভূষণম্বরূপ | 

এখানে একপক্ষে “কুরধ্য অন্তপক্ষে খুষ্ট নায়ককে? লক্ষ্য করা হুইয়াছে। 

চীদানের পদে রাধার প্ধত্তিভা'দশাটি চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হুইয়াছে। 



৪৮৪ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ভাল হৈল আরে বধূ আমিল! সকালে । 
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥ 

বধু তোমার বলিহারি যাই। 

ফিরিয়া দাড়াও তোমার াদ্মুখ চাই ॥ 

আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভ। । 

ভালে সে ষিন্দুর বিন্দু মুনিমনোলোভা ॥ 
খরনখদশনে অঙ্গ জরজর ৷ 
ভালে সে কঙ্কনদাগ হিয়ার উপর ॥ 
নীল পাটের শাড়ী কোচার বলনী 
রমণী রমণ হৈয়। বঞ্চিল! রজনী ॥ 

স্থরুঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে । 

এখন কহ মনের কথা আইল! কোন কাজে ॥ 

চারিদিকে চায় নাগর আচলে মুখ মুছে। 
চত্তীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ পদকল্পতরু ৪০৩ 

উমাপতিধরের একটি পদ আছে সছুক্কতিকর্ণামৃতে । পদটিতে গ্ডিত। 

নায়িক। নায়কের আচরণে নিজের খেদের কথা বলিতেছে। নায়িকা নায়ককে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। 

নিজ্রাচ্ছেদকষায়িতে তব দৃশো দৃষ্টি বমালোহিনী 
বক্ষে । মুষ্টিভিরাহতং তব হৃদি ক্ফুর্জস্তি মে বেদনাঃ। 
আশ্ধ্যং নবকুন্দকুড়মলশিখ। তীক্ষৈরমীভিনখৈঃ 

প্রত্যঙ্গং তব জর্জরা তন্গরহং জাত পুনঃ খণ্ডিতা ॥ সহুক্তিক ২২৪।৫ 

(উমাপতিধরন্) 

_-তোমার (নায়কের ) নয়ন ছুইটি অনিদ্রাহেতু কষায়িত, আমার দৃষ্টি 
ক্রোধে রূক্বর্ণ, তোমার বক্ষ মুর বাবা আহত আর আমার হৃদয়ে বেদনা, 
আশ্চধ্য যে তোমার শরীরের প্রতি অঙ্গ তীক্ষনখের দ্বারা নূতন কুন্বফ্ুলের 
কুড়ির মত ক্ষত-বিক্ষত আর আমি এধারে “ণ্ডিতা' হইলাম |, 

ইছারই অঙ্গরূপ একটি পদ দীনবন্ধুদাসের “সংকীর্তনাম্বতে' উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
এই পদটি ভঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত “ষোড়শ শতাব্দীর পদ্দাবলী 

সাহিত্য নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে । ( যো শ. প.+ পৃ. ৪২৯-৪৩০ ) 



পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিত ৪৮৫ 

ত্বৎগীনোরমি পাণিজক্ষতমিতো জাজল্যতে মে মন: 

ত্বদ্বিস্বাধরচুস্িকজ্জলমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখম্। 

'যামিন্তাং মম জাগরাত্তব দশৌ শোণায়মানে ততো 
দেহার্থং কিমু যাচসে হি ভগবন্নেকৈব যন্ত্র তনু: ॥ 

--তোমার পীনবক্ষে নখের দাগ আর আমার হৃদয়ে জল! ধরিতেছে, 

তোমার ঠোটে কাজলের দাগ, আর তাহাতেই আমার মুখ মলিন হইয়াছে, 
আমি তোমার আগমনের আশায় জাগিয়! রাত্বি কাটাইলাম আর তাহাতেই 

তোমার চোখ ছুইটি লাল দেখাইতেছে। তুমি অর্ধাঙ্গ কেন প্রার্থনা করিতেছ, 
হে ভগবন্, তুমি আর আমি ত একই শরীর 1১ 

উপরি-উক্ত প্রাচীন পদ দুইটির ভাব লইয়৷ :গোবিন্মদাস একটি পদ 
লিখিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি প্রাচীন লৌকিক কবিতারু, ভাববিস্তার করিয়াছেন । 

শ্ররাধা এখানে শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন । 

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।  হামারি রোদন অভিলাষ । 
অন্তর জলত হামারি ॥ তুহ্ু ক গদ গদ ভাষ ॥ 

অধরহি কাজর তোর । সবে নহে তনু তন্থু সঙ্গ। 

বদন মলিন ভেল মোর ॥ হাম গৌরী তুঁহু শ্টাম অঙ্গ ॥ 
হাম উজাগরি সারা রাতি। অতএব চলহ নিজবাস। 

তুয়। দিঠি অরুণিম ভাতি ॥ কহতহি গোবিন্বদাঁস॥ পদামৃতসমূত্র ১৮৪পৃঃ, 
কাহে মিনতি করু কান। পদকল্পতরু ৪২৩ 

তুহু হাম একহি পন্সাণ ॥ 

(১) তু: 
একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেই ত্যগাধে 

একান্ব-সংগ্রহিতমেব তন্থুদ্বয়ং নৌ । 

কন্মিংশ্চিদেক-সরসীব চকাসদেক- 

নালোখমব.জযুগলং খলু নীলপীতম্ __ প্রেমসম্প্টঃ 

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত ) 

১৭৭১ শ্রীষ্টাব্ে দীনবন্ধু দাস তাহার সংকীর্ভনাম্বতে একটি প্রাচীন সংস্কত 

কবিতা উদ্ধৃত করিয়। দেখিয়াছেন যে কবি গোবিন্দদাস তাহার একটি বিখ্যাত 

পদ উক্ত সংস্কৃত কবিতাকে মৃলম্বরূপ গ্রহণ করিয়! লিখিয়াছেন। সংস্কত পদ 
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এবং গোবিন্দদাসের পদ উভয়ই এখানে প্রদত্ত হইল। «ষোড়শ শতাব্দীর 

পদাবলী সাহিত্য' হইতে পদ ছুইটি পাইয়াছি। 

চুড়াচন্দ্রমপ্তিতালকতটে সিন্দুরমুক্রা শিখা 
তহ্চ্চন্দন-মধ্য বিলসৎ কন্তুরিকালাচনম্। 

তেন জ্রযস্বকতৈব লোকদহনো৷ দ্ধ: স মে মন্সথ- 

সতদ্দূরাৎ প্রণমামামাধবমহো ত্বামপি দিগবাসসম্ ॥ 

যো. শ. প. (খণ্তিতা ) পৃ. ৪২৭-৪২৮ 

»-( নায়ক অন্ত যুবতীর রতিচিহ্ন ধারণ করিয়া আসিলে নায়িকা তাহাকে 
বিদ্প করিয়া বলিতেছে ) শিরের মত ততোমার চূড়ায় চন্দ্র রহিয়াছে, কপালে 
সিন্দুর চিহ্ের শিখ, চন্দনের মধ্যে মুগমদের চিহ্ন লাগায় লোচনের মত 

দেখাইতেছে, সেই হেতু তোমার অবস্থা লোকদঞ্ধকারী শংকরের মত, সে 
আমার মনে মনসিজ (বাসনা) দগ্ধ করিয়াছে, সেই জন্ত তোমাকে দূর হইতে 

প্রণাম, (শংকরের মত ) তোমার দিগবমন। 

কবি গোবিন্বদাস এই সংগ্কত কবিতাকে মৃল-ম্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়স্থ 
পদটি রচনা করিয়াছেন । সকাল বেলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্ত নারীর উপভোগচিহ্ন 
ধারণ করিয়া ভ্রীরাধার নিকট আসিলে প্রীরাধ। বিদ্রুপ করিয়া প্রীন্ুষ্ণকে শংকরের 

সঙ্গে তৃলনা করিতেছেন । 

আকুল চিকুর চুড়োপরি চন্দ্রক 
ভালহি মিন্দুরদহনা। 

চন্দন চান্দ মাহা! লাগল মগমদ 
তাছে বেকত তিন নয়ন! । 

মাধব, অব তুহু শংকর দেবা । 

জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটঙ্ 

দূরহি দূরে রহু সেবা 

চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তন্থ 
সোই ভসম সম ভেল। 

তোহারি দরশনে মধু মনে ঘনসিজ 

মনোরথ সঞ্চে জরি গেল ॥ 



পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিত ৪৮৭ 

তবহু বসন ধর কাহে দিগম্বর 
শঙ্কর নিয়ম উপেখি। 

গোবিন্দদাস কহ ইহ পর অন্বর 

গণইতে লেখি না লেখি ॥ (পদ্দকল্পতরু ৪০৫) 

শ্রীরাধা শ্রীকষ্ণকে শংকর বলিয়া! বিদ্রপ করিলে কৃষ্ণও প্রত্যুত্তরে শ্রীরাধাকে 
গৌরীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, এখন এস আমরা হরগৌরীর 
মত একদেহ হই। গোবিন্দদাস এই ভাবের একটি পদ লিখিয়াছেন। গোবিন্দদাসের 

এই পদটির মূল যে একটি প্রাচীন সংস্কত শ্লোক তাহা ডঃ বিমান বিহারী 
মজ্বমদার মহাশয় দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত কবিতা ও বৈষ্ণব কবিতা উভয়ই 

এখানে দেওয়! হইল। 
গৌরী কেশরিমধ্যম। ত্রিনয়ন। রোষাক্চুলালোকনৈ: 

কাঠিন্তাছিদিতাব্রিরাজতনয়! কালী ভ্াবোর্ডঙ্গতঃ । 
ত্বং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন শ্যামহং শঙ্করঃ 

তম্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্ধমঞ্্মঙ্গীকুরু ॥ 
যো. শ. প. পৃ. ৪২৮ 

--তুমি গৌরী, সিংহের মত ক্ষীণ-মধ্যা, রোষদৃষ্টি নিক্ষেপের জন্ত ত্রিনয়না, 
কঠোরতা হেতু তোমার পর্বতরাজগৃহে জন্ম স্ববিদিত, ভ্রভঙ্গের জন্য তুমি কালী, 
হে মানিনি, তোমাকে চণ্ডী (কোপনা ) দেখিয়া আমি কেননা শংকর হইব ?' 

তাহা হইলে হে কামিনি, সেই পশুপতি শংকরকে তোমার অর্ধা্গ দান কর ।” 

কবি গোবিন্দদাসও শ্রীক্ুষ্ণকে দিয়া এই কথাই বলাইয়াছেন। শ্রীরাধা 
শ্রীকঞ্জকে শংকর বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে গৌরী বলিয়া অর্ধাঙ্গ দাবি 

করিতেছেন । 

সহজই গোরি রোখে তিন লোচন 
কেশরি জিনি মাঝা খীন। 

হদয় পাষাণ বচনে অন্থমনিয়ে 

শৈলস্তা কর চীন ॥ 

সুন্দরি, অব ভুহু চণ্ডিবিভঙ্গ। 
যবছাম শংকর তুয়৷ নিজ কি্কর 

দেওবি মোহে আধ অঙ্গ ॥ 



৪৯০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহছিতোর পশ্চাৎপট ও উৎস 

-_সখি, প্রাতঃকালে আপিয়! উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কথ! বলিতে ইহার 

( নায়কের ) লজ্জা হয় না। মুখে লাগিয়া থাকা পোড়া কজঙ্দলের দাগেও 

(অন্ত নায়িকার সংভোগচিহন) এই ব্যক্তি (নায়ক) একটুও লজ্জিত 

হইতেছে না। . 

চণ্ীদাসের পদেও ঠিক এই ভাবটি দেখি। শ্রীরাধ! শ্রীকুষ্ণকে বলিতেছেন-_ 

হেদে হে নিলাজ বধু লাজ নাহি বাম। 
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস॥ 

বুক মাঝে দেখি তোমার কন্ধনের দাগ। 
কোন্ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ ॥ 

নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পৃরিত। 
আহা মরি কিবা শোভায় হয়েছ ভূষিত ॥ 

কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল । 

সে ধনি বিহনে তোমার ত্বাখি ছলছল ॥ 
দ্বিজ চণ্তীদাসে কহে শুন বিনোদিনি। 

না ছুইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥ 
( পদকল্পতরু, ৩৯৩ ) 

সছুক্তিকর্ণামৃতে অমরু কবির একটি গ্সোক উদ্ধত হইয়াছে । নায়কের 

ধৃষ্টতা জ্ঞাত হুইয়া রোষকলুধিতা৷ নাগ্সিকা তাহার বামচরণ নায়কের মন্তকে 
প্রধান করিল। 

ততশ্চাভিজ্ঞায় স্ফুরদরুণগণ্ডস্থলরুচা 

মনন্থিন্তা রূঢ় প্রণয়কলহাবিষ্টমনস! | 
অহো। চিত্রং চিত্র স্ফুটমিতি লপন্ত্যাশ্রকলুষং 
রুষা ব্রদ্ধান্ত্রং মে শিরসি নিহিতে। বামচরণঃ ॥ সছুক্তি ২।২৩।৫ 

--“তাহার পর সেই মনদ্ষিনী (আমার ) অপরাধ জ্ঞাত হইয়া ছুর্জয় কোপে 
আবিষ্ট হইল এবং ক্রোধহেতু রক্তবর্ণ গণ্স্থল ধারণ করিয়! আশ্চর্য্য, “তাহার 
অপরাধ স্পষ্ট' এই বলিয়! অশ্রকলুষিত হুইয়! ক্রোধে ব্রদ্ধাস্তস্বরূপ তাহার বাষ্চরণ 
আমার মত্তকে স্থাপন করিল।” বৈষবেরাও ্রীকুষ্ণকে দিয় প্রীরাধার পদ 

ধারণ করাইয়াছেন। কোন বৈষ্ণব পদে দেখি রাধা কষের অঙ্গে পা রাখিয়া 

স্বমাইতেছেন। 



পদাবলী সাহিত্যে খপ্ডিতা ৪৯১ 

্নিন্দ যায় ধনী চাদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা1” (জগন্াথ দাস)। 

প্রেম-কবিতার এই রীতি বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে দেখা যায়, কেবল 

বৈষাবদের নিজন্ব সৃষ্টি নয়। 

বৈষ্ণবরেরাও ঠিক এই ভাবেই রাধার এখগ্ডিতা দশা” বর্ণনা করিয়াছেন 
দেখিতে পাই। জয়দেবের 'গীতগোঁবিন্দে দেখি শ্রীরুষ্ণ অন্য যুবতীর চিহ্ন 
ধারণ করিয়া শ্রীরাধার কাছে আসিলে রাধা রুষ্ণকে ভংসনা-বাকা বলিতেছেন । 

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্। 
তামন্ছলর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্। 
কজ্ছল-মলিনবিলোচনচুষ্বনবিরচিতনীলিম্্পম্। 
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরুজ্রূপম্ ॥ গীতগো! ১৭ 

-_-“হরি! হরি! মাধব, তুমি যাও, কেশব, (তুমি যাও। কপট বাক্য 
আর বলিও না। পুগুরীকাক্ষ, যে তোমার বিধাদ দূর করিবে, তাহারই 
অঙ্থরণ কর। সেই রমণীর কজ্জলমলিন নয়নচম্বনে নীলিমরূপ ধারণ 
করিয়া তোমার অরুণাধর অঙ্গের অনুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ রুষ্ণ বর্ণ 
ধারণ করিয়াছে ।” 

রূপগোম্বামীর গীতাবলীতে এই ভাবটিই লক্ষ্য করি। 

হাদয়ান্তরধিশয়িতম্। অন্ুলেপং রচয়ালম্। 

রময় জনং নিজ-দয়িতম্ ॥ নস্ততু নখ-পদ-জালম্ ॥ 

কিং ফলমপরাধিকয়া । ত্বামিহ বিহসতি বালা । 

সম্প্রতি তব রাধিকয়! ॥ মুখর-সখীনাং মাল! | 

মাধব পরিহর পটিম-তরজ্গমূ। দেব সনাতন বন্দে। 

বেত্তিন কা তব রঙ্গম্॥ ন কুরু বিলম্বমলিন্দে ॥ 

আঘূর্ণতি তব নয়নম্। (গীতাবলো ২৯). 

যাহি ঘটাং ভজ শয়নম্॥ 
_“তোমার হৃদয়াখিষ্টিতা নিজ দয়িতার মনোরঞ্জন কর, এখন আর 

অপরাধিনী রাধার নিকট তোমার কোন্ প্রয়োজন? মাধব, প্রবঞধনা-চাতুব্য 
পরিত্যাগ কর, তোমার রঙ্গ কে না জানে? (রাহি জাগরণে ) ঘুমে ছুটি আখি 
চুলু চুলু, যাও, কিছুক্ষণ শয্যায় গিয়া! ঘুমাও । অঙ্গে অন্থলেপন যাখিয়া (তোমার 

প্রিয়তমার রুত ) নধক্ষতগুলি ঢাকিয়া ফেল। মুখর! যুবতী যত সহচনীঘল 



৪৯২ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

তোমাকে উপহাস করিতেছে । দেব সনাতন, তোমাকে প্রশাম। অলিন্দে 

আর বিলম্ব করিও না। (হে দেব, ভক্ত সনাতন তোমাকে প্রণাম করিতেছে)। 

তুমি আর শ্রীমতীকে মিথ্যাবাক্যে উত্যক্ত করিও না।” রূপ গোম্বামীর 

'পদ্ভাবলী'তে অনুরূপভাবের একটি পদ আছে । পদটি এই-- 

শঠান্তন্তাঃ কাঞ্ধীমণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা 
যদাস্লিষায্মেব প্রশিখিলভূজগ্রস্থিরভব £। 
তদেতৎ কাচক্ষে স্বৃতমধুমমত্বাদ্ বহুবচো 

বিষেণারঘূর্ণস্তী কিমপি ন সখী মে গণয়তি ॥” ৃ 
পদ্যাবলী ২৬৩। ( অমরুক ৭৩) 

“হে শঠ! অপর কোনও বনিতার মেখলাস্থিত মণিশব্দ শুনিয়া যে 

'মালিঙ্গন সময়ে তোমার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, তাহা আর কাহাকে 

বলিব। মিশ্রিত ঘি ও মধুর মত তোমার বচনের বিষে আমার প্রিয়সখীর 

মাথা ঘুরিয়। গিয়াছে । তোমার যে কি অভিপ্রায় তাহা তিনি এখনও 
বুঝিতে পারেন নাই ।” 

অমরুর উত্ত পদটি "সাহিত্য-দর্পণে'৯ শঠ নায়কের উদাহরণ হিসাবে দেওয়া 
হইয়াছে, কিন্তু রূপ গোম্বামীর পদ্যাবলীতে “অথ কৃষ্ণং প্রতি চন্ত্রাবলী-বাক্যম্” 
বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । পাথিব নরনারীর প্রেমের কবিতাকে “বৈষ্ণব 
কবিতা” বলিয়া গ্রহণ করা হুইয়াছে। পূর্বকালীয় প্রেম কবিতার ধারা 
অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব কবির! বৈষ্ণব-প্রেমগীতিকা স্যষ্টি করিয়াছেন। 

॥ পদাবলী-সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্তৃকা ॥ 

প/থিব প্রেমকবিতায় *ম্বাধীন-ভর্তৃকা সম্বন্ধে বহুল্লোকাদি রচিত 

হইয়াছে । কান্তা যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহার ব্্ঠতা৷ ত্বীকার 
করে, সেই নাক্িকাকে "ম্বাধীন-ভর্তৃকা" বলে । নায়ক সেই অবস্থায় নায়িকার 

নির্দেশমত বা! নায়িকার রুচিকর কাজ করিয়া থাকে । নায়িকার বান্িক 

শরীর-সৌন্দর্য বা! বাহিক অলংকারাদির বিশেষ প্রয়োজন থাকে না! হ্বাধীন- 
ভর্তৃকার অপর অর্থ 'আক্রান্ত-নায়কা'__অর্থাৎ নায়ককে যে বশে রাখে। 

১। সা, জ, ৩1৪৬ 



পদাবলী সাহিতে স্বাধীন-ভর্তৃকা ৪৯৩ 

ভারতীয় কবিগণ এইভাবেই ম্বাধীন-ভর্তৃকার বর্ণন। দিয়াছেন। প্রাচীন 

সাহিত্যে ইহার বছ উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন__ 

 কাস্তে। রতিগুণাকুষ্টো ন জহাতি যদস্তিকম্। 
বিচিন্রবিভ্রমাসক্তা স৷ স্যাৎ স্বাধীন-ভর্তৃকা ॥ 

সাহিত্য-দর্পণে, ৩য় পরিচ্ছেদ, (৩৮৬) 

--"রতিগুণে আকুষ্ট হইয়। কান্ত যাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না, যে 
নানাবিধ বিলাসে আসক্ত, সেই নায়িকা ম্বাধীন-ভর্তৃকা |” 

বৈষণবেরা "স্বাধীন-ভর্তৃকা' সম্বন্ধে পদ লিখিবার বহু পৃধেই প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্ভৃকা সম্বন্ধে পদ রচিত হইয়াছে দেখা যায়। সদুক্তি- 
কর্ণাম্বতের শৃঙ্গারপ্রবাহবীচিতে এই সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে 
দেখা যায়। নায়ক-নায়িকার প্রেমের এই অবস্থাকে সম্ভোগ শৃংগারের মধ্যে 

ধরিতে হয়। বৈষ্ণব কবিতাতেও রাধা-কৃষ-প্রেমলীলায় শ্রারাধার “ম্বাধীন-ভর্তৃকা' 
দশ] চিত্রিত হইয়াছে । প্রেমের যে অবস্থায় শ্রীরা ধিক শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বশে 
রাখেন বাধার সেই দশাকে আমরা! স্বাধীন-ভর্তকা দশা বলিতে পারি। 

বৈষ্ণব অলংকারশান্ত্রে একইভাবে 'ম্বাধীন-ভর্তৃকার' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে 

রূপ গোত্বামী বলিয়াছেন-_ 

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীন-ভর্তৃক1। 

সলিলারণ্য-বিক্রীড়া-কুহ্ুমাবচয়াদিকৎ ॥ 
উজ্জ্রলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রঃ ( ৫1৯১) 

_-"দয়িত যে নায়িকার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করেন, সেই 

নায়িকাকেই বম্বাধীন-ভর্তৃকা' বলে। ইহার চেষ্টা--জলকেলি, বনবিহার, 

কুক্থমচয়নাদি ।” 

“সা হিত্য-দর্পণে” একটি প্রাচীন শ্লোক হ্বাধীন-ভর্তৃকার উদাহরণ হিসাবে 

উদ্ধাত হইয়াছে । নায়িকা তাহার সখীকে বলিতেছে যে তাহার অলংকার 

ও হাবভাব কিছুই নাই তবু নায়ক অপর কোন রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত 

করে না। নায়িকা নিজের সৌভাগ্য প্রকটিত করিতেছে । 

অম্মাকং সখি বাসী ন রুচিরে গ্রোবেয়কং নোজ্জলং 

নো বক্র! গতিক্ুদ্ধতং ন হসিতং নৈবান্তি কশ্চিনদ। 
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কিন্তৃম্তেহপি জন! বদপ্তি ুভগোইপা-্যাঃ প্রিয়ো নান্তো 

দৃষ্টিং নিক্ষিপতীতি বিশ্বমিয়তা মন্তা মহে ছুঃস্থিতম্ ॥ 
--সাহিত্য-দর্পণ (৩য় পরিচ্ছেদ । ৩৮৬) 

--হে সধি, আমার বেশ মনোরম নয়, ক্ঠহারও উক্জ্বল নয়, হাবভাব 
ব্যঞ্কক বংকিমগতিও আমার নাই, আমার হাসিও চিত্তাকর্ষক নহে এব" 

যৌবনাদিজনিত চিত্রবিকারও আমার নাই, কিন্তু অন্তান্ত যুবতীগণ বলিয়া 
থাকে আমার প্রিয়তম স্থন্দর অথচ আমি ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোকের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে না। 

নায়িক! নিজগুণে নায়ককে নিজের বশে রাখিয়াছে, দেখা যায় 1 'সাহিত্য- 

দর্পণের* আর একটি শ্লোকে দেখা যায় নায়িকা এবূপভাবে নায়ককে বশীতৃত 
করিয়াছে যে তাহাকে দিয়া নিজের বেশভৃষা সম্পাদন করাইয়! লইতেছে। 

উল্লিখিত পদটি সদুক্কিকর্ণাম্ৃতেও উদ্ধৃত হইয়াছে । 

পদটি এই-_ 

স্বামিন্ ভঙ্কুরয়ালকং, সতিলকং ভালং বিলাসিন্ কুরু 

প্রাণেশ ক্রটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয়। 
ইত্যুক্কী স্থরতাবসানসময়ে সম্পূর্চন্দ্রাননা 
স্ৃষ্টট তেন তখৈব জা তপুলক৷ প্রাঞ্চা পুনর্মোহনম্ ॥ 

( সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩1৭৪), 

সহৃক্তিক ২1৩৮২ (রুদ্রটস্তয ) 

_হে বিলাসী, স্বামী, অলক বন্ধন করিয়! দাও, কপোলে তিলক অঙ্কন 
করিয়! দাও। প্রাণনাথ, স্তনতটের উপর ছিন্নহার লাগাইয়া দাও। স্থরতের 

পর্ চন্্রমুখী এই কথা বলিলে পর নায়কের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া আবার 
মোহ্গ্রন্তা হুইল । এখানে দেখ! যাইতেছে নায়িকা নায়ককে সম্পূর্ণভাবে 
আক্রান্ত করিয়াছে অর্থাৎ নাগ্নিকাকে “আক্রান্ত-নায়কা' বল! চলে। 

গাহাসত্তসঈর একটি পদে দেখি শিব পার্বতীকে সন্ত করিবার জন্ত 

তাহার প্রিয়ভূষণ সর্পালংকার ত্যাগ করিয়াছেন। কোন নায়িকার সখী এই 
ৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া! নায়ককে উপদেশ দিতেছেন নায্িকার মনোমত কাজ 
করিবার জন্য । 



পদাধিলী সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্ভৃক। 1৯৫ 

পাপিগগহণে ব্বিঅ পব্বঈ এ পাঅং সহীহি' সোহগগং। 
পস্থবইণ। বাস্থই-কন্কণম্মি ওসারিএ দৃরং ॥ গাহা! স ১1৬৯ 

_পাণিগ্রহণে (বিবাহের সময়) শিবকে (নিজহস্তের) বাস্থৃকিরূপ 
বলমকে খুলিয়া ফেলিতে দেখিয়া সবীরা পার্বতীর সৌভাগ্য জানিয়া লইয়াছে। 

গাহাসত্রসঙ্ঈর একটি গাথায় আছে, রুষ্ণ মুখের বাতাস দিয়া রাধার চক্ষুতে 
পতিত গরুর পায়ের ধুলি দুর করিয়া দিতেছেন। অন্যান্য গোপীদের চেয়ে 
রাধা যে কৃষ্ণের নিকট অধিকতর প্রিয়া ছিলেন তাহাও বোঝ যাইতেছে । 

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অবলনে লিখিত এই কবিতাটি গাহাসতসঈর অন্যান্ত প্রেম- 

কবিতার সহিত একই স্থুরে রচিত। | 
মুহ-মারুএণ তং কণহ গোর অং বাহিজ্জাএ অবণেস্তো | 
এআপ বল্পবীণং অগ্লাণ বি গোরঅং হরুসি । 

| ( গাহাসত্বসঈ ১1৮৯) 

_হে কুষ্ণ, তুমি তোমার মুখের বাতাস দ্যা রাধিকার চক্ষু হইতে 
গোধুলি (গোরজ) অপনীত করিয়া অপরাপর এই গোপীদের গৌরব 
( গৌরত। ) হরণ কর্রিতেছ। এখানে দেখি একান্ত বশংব্দ ও অন্ুরক্ত কুষ্ণ 

রাধিকার সেব। করিতেছেন । 

এইগুলির সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদের তুলনা করিতে পারি। 
ধনি ধনি রমণি শিরোমণি রাই । লোচন খঞ্জনে অঞ্জনে রই 

নয়নক ওত করত নাহি মাধব নব কুবলয় শ্রুতিমূল। 

নিশি দিশি রম অবগাই। অতমি কুন্থমসারি ললিত হৃদয়ে ধরি 
করতলে কুস্কুমে ও মুখ মাজই কুপণ হেম সমতুল ॥ 
অলক তিলক লিখি ভোর । যাবক চীত চরণ পর লীখই 

সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই মদন পরাজয় পাত। 
আকুল গদ গদ বোল। গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল 

কাজ্গক আরকত হাত ॥ 

বৈ. প. পৃ. ৬৫৪ 

নরোতম দাসের পদেও শ্রীরাধার “ম্বাধীন-ভর্ভৃকা" দশার বর্ণনা দেখা যায়। 

আনন্দে স্থব্দনী কছু নাহি জান। তাস্ুল সাজি বদন মাহা দেল। 

বেশ বনায়ত নাগর কান ॥ পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল 
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সিন্দুর দেয়ল সীথি সঙারি। কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝ । 
ভালহি মুগমদ-পত্রক সারি ॥ কো কহ তাকর মরমক কাজ ॥ 

চিকুরে বনাওল বেণি ললীত। চির পরিপুরিত দুহু অভিলাষ । 

কুঙ্কুম কুচযুগে করল রচীত ॥ হেরই নিয়ড়ে নরোভম দাস ॥ 

যাবক লেখল রাতুল চরণে। বৈ. প. পৃ. ৫৫৮ 

জীবন নিছাই লেওল তছু শরণে ॥ 

রূপ গোস্বামীর একটি পদেও দেখি শ্রীুষণ শ্রারাধার বেশ রচনা করিয়। 
দিতেছেন__ 

সিচয়মুদয় হদয়াদল্লমূ। 

বিলিখাম্যদূুত-মকরাকল্পম্ ॥ 
ইহ নহি সম্কুচ পক্কজ-নয়নে । 

বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে ॥ 

বাধে দোলয় ন কিল কপোলম্। 

চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলম্ ॥ 
তব বপুরদ্ভ সনাতন-শোভম্। 
জনয়তি ভ্বদি মম কঞ্চন লোভমৃ॥ (গীতাবলী ১১) 

-_ “তোমার বক্ষোবসন কথঞ্চিৎ অপসারিত কর। আমি এ বক্ষে (ঘন 

চন্দন রসে) অদ্ভুত মকরাকার চিত্র অঙ্কিত করিব । পন্মপলাশাক্ষি, ইহাতে 

সঙ্কোচ করিও না। তোমার রতিশয়নোচিত বেশ রচন! করিয়া দিতেছি । 

রাধে, চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না । আমি অত্যন্ত ধীরভাবে তোমার গণ্দেশে 

চিত্ত রচন! করিতে চাই। তোমার এই চিরস্বন্দর দেহ আমার হৃদয়ে কেমন 
একরূপ লোভের সঞ্চার করিয়াছে । -_-( পক্ষান্তরে মখীর স্কূমিকায় সনাতন 
গোশ্বামী রচিত তোমার অঙ্গ শোভা । ) 

ইহার সহিত বলরামদাসের একটি পদের তুলন৷ করা যায়। 

রাই মুখ-পন্বজ কুষ্ধুমে মাজল 
বসনহি পুলক আগোর। 

নিরমিত সিন্দুর যতনে নিবারই 
নীঝর নয়নক লোর | 

এ সখি চতুর শিরোমণি কান। 

নিরমজি উনমজি আরতিসায়রে 
করল বেশ নিরমাণ ॥ 



পদাবলী সাহিত্য শ্বাধীন-ভর্তৃকা ৪৯৭ 

অঞ্জইতে লোচন ছুনয়ন ছল ছল 

করল ঘরম জল চোরি। 

কত পরকারহি কাপ নিবারল 
লিখইতে উচ কুচ জোরি ॥ 

বসন পরাইতে মুগধল নাগর 
থশ্বি রহল যব নাহ। 

তব দিঠি কুঞ্চিত রঙ্গদেবি সথি 

তহি বলরাম মুখ চাহ। বৈ. প. পৃ. 4৫১ 

সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কুদ্রট কবির একটি কবিতায় আছে, নায়ক নায়িকার 
একান্ত বশংবদ হুইয়! বেশভৃষা রচনা করিয়া দিতেছে । 

লিখতি কুচয়োঃ পত্রং কণ্ঠে নিয়োজয়তি শ্রজং 
তিলকমলিকে কুর্বন্নারাছুদশ্ততি কুস্তলাঁন্। 

ইতি চাটুশতৈ বারং বারং প্রিয়াং পরিতঃ স্পৃশন্ 
বিরহবিধুরো নান্তাঃ পার্খং বিমু্চতি বল্পভঃ: ॥ সছৃক্তিক ২৩৮১ 

-_দ্দয়িত ( বল্পভ) তাহার (নায়িকার ) পয়োধরে পত্রাবলী রচনা করিয়। 

দিতেছে, কঠদেশে মাল] পরাইয়া দিতেছে, কপালে তিলক রচনা করিয়! দিয়! 
পাশের চুলগুলি সরাইয়া দিতেছে, এইভাবে বহুচাটুকারের দ্বার! প্রিয়াকে 
বারবার স্পর্শ করিতে করিতে বিরহবিধুর দয়িত তাহার (নায়িকার ) পার্শ্ব 
ত্যাগ করে না।' 

জয়দেবের গীতগোবিন্দেও' অনুরূপ ভাব দেখিতে পাই। 

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুত্ব কপোলয়ো- 

টয় জঘনে কাঞ্ষীমঞ্চ শ্রজা কবরীভারম্। 

কলয় বলয়স্রেণীং পাণৌ পদে কুক নৃপ্ুুরা- 
বিতি নিগদ্দিতঃ গ্রীতঃ পীতান্বরোহপি তথাকরোৎ ॥ 

গীতগোবিন্দে ১২1২৫ 

শ্রীরাধা শ্রীকফাকে বলিতেছেন-_ 

»-পয়োধরে পত্রাবলি রচনা কর, গণ্ডদেশে চিত্র অঙ্কন করিয়! দাও, জঘনে 

কাফী পরাইয়া দাও, কেশভার মাল্যশোভিত কর, হস্তে বলয় পরাইয়! দাও, 

3২ 



৪৯৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাছিত্যেৰ পশ্চাৎপট ও উৎস 

পায়ে নৃপগুর দাও--এইভাবে কথিত হুইলে প্রীত পীতান্বর (শ্রীরুষ্ণ ) সেইরূপই 
করিলেন। | 

চন্দ্রশেখর ঠিক এই ভাবেই শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্তৃকা অবস্থা বর্ণন। 

করিয়াছেন। 

শ্রীরাধ শ্রীকষ্ষকে বলিতেছেন-_ 
কি করিলে মনসিজ- মত্ত মহোদ্ধত 

দেখহ নয়ন পসারি। 

ক্ষত-বিক্ষত ভেল মঝু কুচ মণ্ডল 

নখর নিশানে তুহারি ॥ 
নিরলজ অরু হাম কি কহব তোয়। 

আপন মন্দিরে কৈছনে যাওৰ 
ননদিনি কি কহব মোয়।॥ 

মুগমদ-চন্দন কর অনুলেপন 

ধযৈছন নখ-পদ ছাপে । 
আপন ভালাই চাহি বেণি বান্ধহ 

টাচর চিকুর-কলাপে ॥ 

রঙ্গিম যাবক আপন করে করি 

দেহ মঝু পদ-যুগ-ধারে । 
চন্দ্রশেখর কহে কান্তক করি বেশ 

কামিনী গরব বিথারে ॥ টব. প. পৃ. ১০২০ 
সছুক্তিকর্ণাম্ৃতে উদ্ধৃত হুর্ধযধর কবির নায়ক বলিতেছে__ 

এতাংস্তে ভ্রমরৌঘনীলকুটিলান্ বধ্ধামি কিং কুস্তলান্। 
কিং নম্যামি মধৃক-পাওু-মধুরে গণ্ডেহত্র-পত্রাবলীম্ ॥ 

সহুক্তিকর্ণামৃত ২।৩৮।৪ (সূর্ধধরস্থয) 
--এিই ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য নীল ও কুটিল তোমার কেশগুলি কি বীধিয়া 

দিব। মধুকপুণ্পের ন্যায় পার অথচ মনোরম তোমার গণ্ডে কি পত্রাবলী 

করিয়া দিব । 

বৈধবেরাও ঠিক এইভাব অবলম্বন করিয়া প্রীরাধার “দ্বাধীন-ভর্ভৃকা 
অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। 



পদাবলী সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্ভৃকা বিবি 

গোপালধাসের একটি পদে দেখি শ্রী শ্রীরাধার বেশ রচনা করিয়া 
দিতেছেন। 

শ্রমজল সকলি মিটাই। 

শিখিলছি কবরি যতনে পুন বান্ধই 

সিন্দুর কাজর পরাই ॥ 

সজনী বিদগধ নগর কান। 

নিজ কুত দেখি আপন সুখ মানই 
রাই অধিন জন জান ॥ 

দশনক রেখ তছু সব মিটায়ই 

কুঙ্কুমে নখরেখ পুর । 

উচ করি চুচুক কুক বনায়ই 
আন চিহ্ন করু দূর ॥ 

বসন ভূষণ দেই অঙ্গ সাজায়ত 
পিম্ধায়ল নীলছুকুল। 

গোপাল দাস পন্থু মন ভূলল 

নিজ "গুণে ভেল অন্থকুল ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৭৫ 

'অনস্তদাসের একটি পদেও দেখি কৃষ্ণ রাধিকার বেশ-বিন্তাস করিতেছেন । 

বিবিধ কুস্থম আনিয়া নাগর 

করল আমার বেশ। 

বেণী বানাইয়া কবরী বান্ধিল 

যতনে আচড়ি কেশ ॥ বৈ. প. পৃ ২৫৩ 

রূপ গোস্বামীর একটি গ্লোকে দেখা যায় কৃষ্ণ রাধার অঙ্গশোভা করিয়া 

দিতেছেন। 

মকরী-বিরচনভঙ্গা। রাধা-কুচকলসমর্দনব্যসনী | 

ধজুমপি রেখাং লুম্পন্ বল্পববেশো হরির্জযতি ॥ পদ্যাবলী ২৫ 

__“মকরী রচনার ছলে রাধার পয়োধর মর্দিনে বিলাসী যে বল্লববেশধারী 

হরি সরল রেখাগুলিকে লু করিয়া দিভেছেন সেই হরি জয়লাভ করুন । 



৫৪০ বৈষব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও পফ্রোবিতভর্তকা 
মিলন এবং বিরহ লইয়াই প্রেম, কিন্ত মিললের চেয়ে বিরহেই প্রেমের 

স্বরূপ বেশী প্রকাশিত হয়। মিলনে প্রেমের তীব্রতা! থাকিলেও বিরহেই যেন 

প্রেমের দীপ্তি ও প্রগাঢ়তা বেশী ফুটিয়! উঠে। বিরহেই প্রেমের চরম প্রকাশ। 
প্রেমের আম্বাদনে যেমন তীব্র স্থখ আছে, তেমনি আছে তীব্র বেদনাও। 

বিরহের মধ্যে দ্রিযাই নায়ক-নায়িকা! পরস্পরের ধ্যানে তন্ময়তা লাভ করে। 
শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কবি ধর্মকীত্তির একটি পর্দে এই ভাবটি 
চযৎকাররূপে প্রকাশিত হইয়াছে । 

সংগম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহে। ন সঙ্গমন্তস্তযাঃ ৷ 

সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥ 

( সতুক্তিক ২।৯১।৪ ) 

তাহার (সেই নায়িকার ) মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহই শ্রেয় কিন্তু 

সঙ্গম নহে, মিলনে সে আমার নিকট এক। আর বিরহে সে বিশ্বব্যা্ত” । পদটি 
সাহিত্য-দর্পণের দশম পরিচ্ছেদেও (১০।৫২) উদ্ধত হইয়াছে । ইহাতে পান্ধিব 
নায়কের বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে । রূপ গোম্বামীর পদ্ভাবলীতে এই পদটি 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বৈষ্ণব প্রেমগীতিকাবূপে ব্যাখ্যা কর৷ হুইয়াছে। 
প্ভাবলীতে পদটি “তাং প্রতি সধীবাক্যমূ” বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, ( অর্থাৎ 
বিরহিণী শ্রীরাধাকে সখী বলিতেছে )। দেখা যাইতেছে সহুক্তিকর্ণাম্বতে উদ্ধত 

কবি ধর্মকীতির এই মানবীয় প্রেমের কবিতাই ধীরে ধীরে রাধা-কৃষ্ের 

প্রেম-কবিতায় উন্নীত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ বলেন-- 

মিলনে আছিলে বাধা 
শুধু এক ঠাই বিরহে টুটিয়। বাধা 
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, পরিয়ে, 

তোমারে দেখিতে পাই সর্বন্ধ চাহিয়ে। (মানস সুন্দরী ) 

সংস্কৃত মহাকবিগণ নায়ক-নায়িক!র বিরহ লইয়! বু কাব্যাদি রচনা 

করিয়াছেন। কালিদীসের “মেঘদূত'তো। কেবল বিরহ লইয়া লেখা গোটা 
কাব্য । 'গাহাসতসঈর প্রেমকবিতার মধ্যে যে-গুলিতে বিরহ বর্ণনা করা 

হইয়াছে সেই-গুলিই যেন অধিকতর রষণীয় হইয়াছে । “সহুক্তি-কর্ণাম্বতে'ই 
নায়ক-নায়িকার বিরহ লইয়া লেখা বহু প্রকীর্ণ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। 



পদাবলী সাহিত্যে মাধুর ও প্রোধিতভর্তৃক। ৫৯১ 

বৈষবের। বাধারুষ্ণের প্রেমলীল! বর্ণনা করিবার সময় পূর্ব-কালীয় কবিদের 
এই বিরহ-বর্ণনার রীতি গ্রহণ করিয়াছেন । 

সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের মতে বিরহ ব৷ প্রবাস বিপ্রলম্ত শৃংগারের অন্তর্গত। 
প্রবাসের সংজ্ঞ! দিতে গিয়! বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন-_ 

প্রবাসে! ভিন্নদেশিত্বং কার্ধাচ্ছাপাচ্চ সংন্রমাৎ। 

তত্তরাঙ্জচেলমালিন্যমেকবেণীধরং শিরঃ ॥ 

নিঃশ্বাসোচ্ছাসরুদিত-ভূমি-পাতাদি জায়তে ॥ 

( সাহিত্য-ঘর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩1১৯৩ )। 

_যে বিপ্রলম্তে নায়ক ও নায়িকা! উভয়ের বা যে কোন একজনের নিজ 

কার্ধ উপলক্ষে, অভিশাপে অথবা রাজার অত্যাচারে প্রবাসে (বিদেশে) বাস 

করিতে হয় তাহাকে বিপ্রল্ত প্রবাস বলে। এই প্রবাসে হস্তপাদাদি অঙ্গ ও 

পরিধেয় বসন মলিন, শিরে একবেণী ধারণ, দীর্ঘশ্বাস হাহুতাশ, ক্রন্দন, ভূমিতে 
শয়ন প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। 

এই প্রবাসে আরও দশ প্রকার মদনাবস্থা অনুভূত হয়-_অন্গের সৌষ্ঠব- 
হীনতা, সন্তাপ, পাতা, কৃশতা, অরুচি, অধৃতি, অনালম্ব, তন্ময়তা, উন্মাদ, 
ৃচ্ছা ও ম্বৃতি। 

নায়ক বিদেশে (প্রবাসে ) গেলে যখন কেবল বিরহিণী নায়িকার অবস্থা 

বর্ননা করা হয় তখন সেই নায়িকাকে “প্রোধিত-ভর্তৃকা” বলে। সাহিত্য- 

দ্পণকার বিশ্বনাথ বলেন__ 

নানাকাধ্যবশাদ্ যন্তা। দূরদেশং গতঃ পতিঃ। 

সা! মনোভবছুঃখার্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥ 

--সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩৯৩) 

_নানা কার্য (বা শাপ ও সন্ত্রম) উপলক্ষে যাহার পতি (প্রিয়) 
দূরদেশে অবস্থান করে কামপীড়িতা এইরূপ স্ত্রী “প্রাষিতভর্তৃকা? বলিয়া কথিত 
হ্য়। 

এই প্রবাস প্রথমতঃ ছুই প্রকার, বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। কাধ্যজ 
প্রবাস বৃদ্ধিপূর্বক (স্বেচ্ছাধীন ) বলিয়া আবার তিন প্রকারের হইতে পারে,_ 

ভাবী প্রবাষ, ভবন্ প্রবাস ও ভূত প্রবাস । 
"ভাবী ভবন্ ভূত ইতি স্তাৎ কাধ্যজঃ।” (সা. দ. ৩১৯৫ ) 



৫০২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

: " অন্য ছুইটি (শাপজ ও সন্ত্রমজ প্রবাস) অবুদ্ধিপূর্বক (নিজের ইচ্ছায় 
সংঘটিত হয় ন! ) বলিয়া তাহাদের তিন প্রকার অবস্থা দেখ! যায় না। 

, ভাবী বিরহ (বা প্রবাস )_যখন নায়ক বা নায়িকার বিদেশ গমনের বার্তা 
প্রচারিত হয় তখন হয় ভাবী বিরহু। 

ভবন্ বিরহ ( ব! প্রবাস )-_যখন নায়ক বা নায়িক! বিদেশে চলিয়াছে বা 

বিচ্ছেদ সংঘটিত হইতেছে এবং মিলনের আশাও সৃদূর-পরাহত হইয়াছে তখন 
হয় ভবন্ বিরহ। 

ভূত বিরহ( বা প্রবাস )-_নায়ক বা নায়িকা! যখন বহুদিন বিদেশে গিয়াছে 

কিন্ত আসিব বলিয়াও আনিতেছে না তখন হয় ভূত বিরহ । 

শাপজ ও সন্ত্রমজ বিরহ অবুদ্ধিপূর্বক বলিয়! অর্থাৎ স্বাধীন না হওয়ায় কাল- 
বিভাগ দেখ যায় না। 

বৈষব পদাবলীতে প্রবাস বা বিরহ “মাথুর লীলা” নামে পরিচিত। 

কেননা শ্রীরুষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুর1 যাত্রার ফলেই এই বিরহের স্থটি 
হইয়াছে । শ্রীকুষ্ণ বুন্দাবন ত্যাগ করিয়া! মথুরায় গিয়া নতুন লীলা! আর্ত 

করিলেন। বৃন্দাবনে ছিল শরীফের মাধূর্ধলীলা, এখন মথুরায় আরম্ভ হইল 
এই্বর্বলীলা । গোটা জীবন প্রেমের চেয়ে অনেক বড়, তাই কৃষ্ণ বুন্দাবনে 
ব্রজগোপীদের সহিত গ্রেমলীল! ভাঙ্গিয়৷ দিয়া মুর! প্রস্থান করিলেন দুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য । গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীুষ্ণের মাধুর্ধ 
লীলাই ব্যক্ত হইয়াছে । যদ্দিও বা কোথাও এশ্বর্ষের প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও 
এ মাধুর্বরলীলার পরিপুষ্টির জন্য । কৃষ্ণ-বিহনে সমগ্র বৃন্দাবনভূমি অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইল। সকলেই শোকে মৃুহ্মান। শ্রীরাধার হ্বদয়ও হাহাকার 
করিয়া উঠিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা যেন মূর্ত হইয়। 
উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই অপ্রাকত রাধাকুষ্ণ প্রেমের বর্ণনা করিতে গিয়া 

মাঙ্ছষী ভাষা ও প্রাকৃত প্রেমেরই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। মিলন ও 
বিরহ--হুখ এবং দুঃখ__লইয়াই প্রেম। 

চণ্তীদাসও তাই বলিয়াছেন-_ 
চস্তীদাস কহে শুন বিনোদিনী 

সুখের লাগিয়া ৃ ষেকরে পীরিতি 

( পদকল্পতরু, ৮৭২ ) 
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রুষদাস কবিরাজও বলেন__প্রেমের আন্াদ “তপ্ত ইচ্ছ চর্বণের ন্যায়” 
“মুখ জলে না যায় ত্যজন।' বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা যে মাথুরের হৃদয়- 

বিদারক মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই তাহা স্বর প্রবাসেরই অন্তর্গত। 

এই মাথুর বা প্রবাস বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত। প্রবাসের সংজ্ঞ। দিতে গিয়া 
রূপ গোস্বামী বলেন__ 

দপূর্বসঙ্গতঘ্ের্নোর্ডবেদ্দেশাস্তরাদিভিঃ | 
ব্যবধানস্ত য প্রাজ্ঃ স প্রবাস ই তীর্যতে: |” 

(উজ্জলনীলমণি, শুঙ্গারভেদ-গ্রকরণ ১৫1১৫২ ) 
_প্পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশান্তরে (গ্রামান্তরে বা বনাস্তরে ) 

গমনাদিবশতঃ ব্যবধানকে প্রবাস বলে ।” 

সেই প্রবাস ছুই প্রকার-_“স ছিধা বুদ্ধিপূর্বঃ ্যাততখৈবাবুদ্ধিপূর্বকঃ ”__ 
ুদ্ধিপূর্বক ও অবৃদ্ধিপূর্বক ভেদে প্রবাস ছুই প্রকার । 

(উ. ম. ১৫১৫৪) 

কার্্যান্থরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে-_-“দূরে কাধ্যান্রোধেন 

গম: স্যাদ্বুদ্ধিপূর্বকঃ” | (উজ্জলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রঃ (১৫।১৫« )। 
এই বুদ্ধিপূর্বক প্রবাসও কিঞ্চিৎ দুর (অদূর ) ও ন্থদূর ভেদে দ্বিবিধ। 

“কিঞ্চিৎ দূরে স্ুদুরে গমনাদপায়ং দ্বিধা ।” (উজ্জ্লম ১৫।১৫৬) আবার 
সুদূর প্রবাসও “ভাবী”, “ভবন্” ও “ভূত” ভেদে ত্রিবিধ। 

"ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ভ্রিবিধঃ ন তু কীত্্যতে (উজ্জ্লম ১৫।১৫৮ ) 

দেখা যাইতেছে সংস্কত রসশাস্ত্রের সহিত বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মৌলিক 

কোন পার্থক্য নাই। একই দৃষ্টিকোণ হুইতে প্রবাম বা “মাধুর'কে দেখ। 

হইয়াছে। 

বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা ভূত বিরহের যে সমস্ত মর্মস্পর্শী পদ পাই 
সেগুলি শ্রীরাধার বিরহের পদ। শ্রীকৃষ্ণের বিরহের পদ অতি সামান্য । অন্যান্ত 

ব্রজবাসীর বিরহের পদও অতি সামান্ত। 

প্রিয়তম কৃষ্ণ মখুরায় চলিয়া গেলে রাধার দশা হইল “প্রোধিতভর্তৃকার” 

অবস্থা । রূপ গোত্বামী তাহার “উজ্জ্ল-নীলমণিতে” বলেন__ 

"দূরদেশগতে কান্তে ভবে প্রোধষিত-ভুকা” (নায়িকা-ভেদ-প্রকরণ 
উঃ অঃ ৫৮৯ ) 



৫৯৪ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

--“কান্ত দুরদেশে গমন করিলে তাহার নায়িকাকে প্রোফিত-ভর্তৃকা বলে। 
এই প্রবাস বা৷ মাথুরের দশটি দশ! দেখা যায়।-_ 

*চিন্তাত্র জাগরোঘেগৌ তানবং মলিনাঙগতা। 
প্রলাপো ব্যাধিকুত্মাদো মোহো মৃত্যু্দশা দশ: ॥» 

উঃ মঃ শঙ্গার ভেদ প্র £ ১৫।১৬৭ 

_অত্র (প্রবাসে) চিন্তা, জাগর, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, 
উদ্মাদ, মোহ ও মৃত্যু নামে দশটি দশা। 

বৈষব পদাবলীতে বিরহিণী রাধার এই দশ প্রকার দশার বর্ণনাই 
পাওয়! যায়। বলিতে গেলে বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি মাত্র চিত্র পাই-_তাহা 
“বিরহিণী রাধার' চিত্র। 

অশ্বঘোষের “সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যের একটি শ্লোকে পাই, নন্দ প্রবজ্যা 
গ্রহণ করিয়া বনবাস করিতেছিলেন। নন্দপত্রী স্থন্দরী তাহার বিরহে কৃশ 
হইয়া গিয়াছেন। এখানে “প্রোষিতভর্তৃকা” স্থম্দরীর “ভূত বিরহ' দেখানো 
হইয়াছে। 

তাডিবৃতা হর্মযতলেইঙ্গনাভিশ্চিন্তাতন্ু: সা সতন্ুর্বভাসে । 

শতহ্দাভিঃ পরিবেষ্টিতেব শশাহ্ক-লেখা শরদভ্রমধ্যে ॥ 
( সৌন্দরনন্ব, ষষ্ঠ সর্গ ) 

_-গৃহমধ্যে সেই নারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া! চিন্তারুশ সেই স্বন্মরীকে 
দেখাইতেছিল যেন শরৎমেঘের অন্তরালে বিছ্যুন্মালা পরিবেষ্টিত চন্দ্রকলা।” 

কালিদাসের মেঘদূতের একটি পদে দেখি, যক্ষের বিরহে ষক্ষপত্বীর ঠিক 
এই অবস্থাই হইয়াছিল । এখানে প্রোধিত-পতিকা রমণীর ভূত বিরহ প্রকাশ 
করা হইয়াছে। 

"সাত্রেহহীব স্থল-কমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন স্বপ্তাম্॥” 
(যক্ষ মেঘকে বলিতেছে, তুমি আমার প্রিয়াকে দেখিবে যেন )-- 

“মেঘাচ্ছন্নদিনে স্থল-কমলিনী, ফুটিয়াও নাই, মুদিয়াও নাই।' 
শাকুস্তলনাটকে কবি কালিদাস ছুম্যন্তের মুখ দিয় শকুস্তলার বিরহাবস্থা 

রর্পন। করিয়াছেন। রর 
বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষাম্মুখী ধূতৈকবেণিঃ | 

অতিনিষ.করণন্য শুদ্ধশীল! মম দীর্ঘং বিরহত্রতং বিভতি ॥ 
শাকুস্তলে, ৭ম অঙ্কে 
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_-“অত্যন্ত মলিন বমন পরিধানে, সংযমক্রেশে মুখ শুকাইয়া গিষাছে, কেশ 
একটিমাত্র বেণিতে বীধা' শুদ্ধশীলা ( শকুস্তল] ) যেন অতিনিষ্ঠুর আমার সঙ্গে 

দীর্ঘকালের বিরহকে ব্রতরূপে পালন করিতেছে ।, 

অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দের আর একটি পদে নন্দের বিরহাবস্থা বর্ণনা করা 
হইয়াছে । 

বনবাসম্বখাৎ পরান্মথুখঃ প্রযিাসা গৃহমেব যেন মে। 
ন হি শর্ন লভে তয়! বিনা নৃপতিহীন ইবোত্বমশ্রিয়া ॥ 

( সৌন্মরনন্দ *ম সর্গ ) 
--যেহেতু বনবাসন্থখে আমি পরান্মুখ, ঘরেই ফিরিতে চাই, তাহাকে 

ছাড়িয়া আমি স্বস্তি পাইতেছি না, উত্তম শ্রীহীন যেমন রাজা ।, 
ভবভূতির উত্তররামচরিতে রামের বিরহে অীতার বিরহিণী অবস্থার 

বর্ণনা দেখি । তমসা মুরলাকে বিরহক্রিষ্টা সীতার কথা বলিতেছেন-_ 
পরিপাওুদুর্বল-কপোল-স্ন্দরং 
দধতী বিলোল-কবরীকমাননম্। 
করুণন্য মৃত্তিরথবা শরীরিণী 
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥ উত্তর-চরিতে ৩।৪ 

--*স্বভাব-সুন্দর কপোল ছুইটি দুর্বল ও মলিন। মুখে চূর্ণ কুন্তল পড়িয়াছে। 

করুণার মৃত্তি অথবা বিগ্রহবতী বিরহবেদনা সীতা বনে প্রবেশ করিতেছেন ।” 

মেঘদুতের একটি পদে ধক্ষপত্বীর বিরহ বর্ণনা! করা হইয়াছে । এখানে ভূত 
বিরহের চিত্র দেওয়। হইয়াছে । যক্ষ মেঘকে নিজের প্রিয়ার অবস্থা বলিতেছে। 

তাং জানীয়াঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং 

দুরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্। 

গাঢ়োৎকগাং গুরুষু দিবসেঘেযু গচ্ছৎস্থ বালাং 

জাতাং মন্তে শিশির-মথিতাং পদ্মিনীং বান্রূপামূ। (উত্তরমেঘ ২।২৩) 

-_ হে মেঘ ), তাহাকে আমার প্রাণম্বরূপ জানিবে, বর্তমানে তাহার 

সহচর (আমি) দূরে থাকায় সে বিরহবিধুর চক্রবাকীর মত ব্যাকুল হইয়া 

আছে। এই দীর্ঘ সময়ে প্রগাঢ় উংকণ্ঠায় ব্যথিত কোমলাঙ্গী এ বাল। শিশির- 

ঘাতে বিবর্ণ পদ্মের মত অন্তর্ূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।' 

কবি ভবভূতি তাহার 'উত্তররামচরিতে সীতার বিরছে রামের অবস্থা 

বর্ন করিয়াছেন । পদটিতে ভূত বিরহের উল্লেখ দেখা যায়। 
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অনিভিন্ো গভীরত্বাদস্তগৃটঘনব্যথঃ | 
পুটপাক-প্রতীকাশো রামন্য করুণো রসঃ ॥ : 

_-রামের বিরহ ছুঃখ (করুণ রস) পুটপাকের তুল্য, যাহা গভীরতার ন্ট 
অলক্ষ্য এবং অন্তরে গাঢ় বেদনাপ্রদায়ী ।' 

বড়ু চণ্তীদাসের রাধাও কৃষ্ণ-বিরহে ঠিক এইভাবেই নিজের হৃদয়ের আত 
প্রকাশ করিয়াছেন । রাধ! বড়ায়িকে বলিতেছেন । 

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী । 

মোর মন পোড়ে ফেস কুম্ভারের পণি ॥ 

- শ্রীকষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ 

গাহাসত্তসঈর বন কবিতায় নায়ক-নায়িকার বিরহ- বর্ণনা দেখিতে 

পাই। নিয়স্থ এই পদটিতে বিরহিণী নায়িকার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করা 
হইয়াছে-_ 

কিং ভণহ মং সহীও মা মর দীসিহই সো জিঅন্ভীএ । 

কজ জালাও এসো সিণেহ- মগ্ন! উপ ণ হোই ॥ গা. স. ৭১৭ 

হে সধধীগণ, তোমরা আমাকে কি বলিতেছ, মরিও না, জীবিত থাকিলে 

তাহাকে দেখিতে পাইধে-_-ইহা৷ কাধ্য-পর্্যালোচনায় অন্ষ্ঠানযোগ্য কথা”_ 
ইহা ন্মেহের পথ নহে । 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি, ্ররুষ্ণ মথুরায় গেলে শ্রীরাধ! বিরহবেদনায় মৃতা- 
মুখে উপনীত হইয়াছেন। সথীর শ্রীরাধাকে বীচিয়া থাকিতে উপদেশ 

দিতেছেন। তথন শ্রীরাধ। সধীদের বলিতেছেন । 

তুঃশশিশেখর-__ 
শমন ওর রমণ 

মোহে ভূলল রে প্রিয় সখি এ দুখ হেরি করুণ! করি 

করি কি উপায় বুদ্ধি বল না। বিদবে যদ্দি বন্থমতী 
ইহ দিবস যামিনী তবহু হাম পৈঠী তছু মাঝে । 
ছে বিরমায়ুব খাম গুণধাম 

এতহু দুখে এত জীউ গেল না। পরবাসে হাম পামরী 
এ মুখ দরশায়ব কোন্ লাজে ॥ 

' বৈ. প. ১০২৮ পৃ 
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গাহাসভসঈতেও এই ভাবের দূতী-চাতুরধ্য দেখা যায়। দূতী যেন প্রসঙ্গত 
নায়ককে নায়িকার মরণ দশার কথ! জানাইয়া দিয়! গেল। 

ণাহং ছুঈ ণ তুমং পিওত্তি কো অহ্ঘ এখ বাবারো। 

সা মরই তুজধ অঅসো তেণ অ ধম্মক্থরং ভণিমো। গাহা স ২।৭৮ 

আমি (নিজে ) দূতী নহি, তুমিও নায়িকার প্রিয় নহ, হ্বতরাং এই 
ব্যাপারে আমাদের কিছু করণীয় নাই। অবে সে মারা যাইবে, তোমারও 
অযশ হইবে । তাই (শ্ত্রী-ব্ধনিবারণের জন্য ) এই ধর্মকথা বলিলাম । 

লৌকিক প্রেম-কবিতার এই দৃতী-চাতৃধ্য বৈষ্ণব প্রেম-কবিতাতেও লক্ষ্য 
করি। দূতী-সখী মথুরায় শ্রীকুষ্ণের নিকট অতি চাতুধ্যের সহিত বিরহে 
শ্রীরাধার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন । 

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদের তুলনা করিতে পারি। সখী-দূতী 
মথুরায় কষের নিকট বাধার অবস্থা নিবেদন করিতেছেন । 

[শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী-_ 
কুঞ্ভবনে ধনি তুয়া গুণ গণি গণি 

অতিশয় ছবরি ভেল। 

দশমিক পহিল দশ! হেরি সহচরি 
ঘর সঞ্জে বাহির কেল ॥ 

শুন মাধব কি বলব তোয়। 

গোকুল তরুণী নিচয় মরণ জানি 

রাই রাই করি রোই ॥ 
গোবিন্দদাস ( বৈ. প. পৃ. ৬৫১) 

 শ্রকুষ্ণের প্রতি দূতী-_ 
অনয তুয়। হৃদয় বিহি কুলিশ দিয়া গঢ়লহে 

অতয়ে তুয়৷ বুঝিয়ে অছু কাজে । 

তুয়। বিরহ-সন্লিপাতে ছুটল তছু নাটিকা! 
অব বসি রহসি কোন্ লাজে ॥ 

_ চন্দ্রশেখর (বৈ. প. পৃ ১০১৯) 

গাহাসভুলঈর একটি পদে ভাকী বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে। নায়ক 

প্রবাসে যাইবে শুনিয়া নায়িকা ভগবভী নিশাদেবীকে আরাধনা করিতেছে 
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যাহাতে রাত্রি প্রভাত ন! হয়, তাহা হইলে আগামী কল্যও আমিবে না, আর 
নায়কেরও যাওয়া হইবে না। 

কল্পং কিল খরহিঅও পবসিহিই পিওত্তি স্থ্নই জণশ্মি 

তহু বড্ঢ ভঅবই ণিসে জহ মে কল্পং বিঅ৭ হোই ॥ 

(গাহাসতুদঈ ১।৪৬) 

_-লোকের নিকট শোন! যাইতেছে যে, কঠিন-ৃদয় আমার প্রিয় আগামী 
কল্যই প্রবাসে যাইবে (বিদেশে যাইবে ), অতএব হে ভগবতী নিশাদেবী, 
তুমি সেই ভাবেই বধিত হও যাহাতে তাহার (নায়কের) সেই কল্যই না 
আসে অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত না হয় এবং তাহার প্রবাস-গমনও না ঘটে ।” 

কবি গোবিন্দদাস অনুরূপ ভাবের একটি পদ্দ রচনা! করিয়াছেন । কষ 

মধুর! যাইবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অন্রুর আগামী কল্য 
কৃষ্ণকে লইয়৷ যাত্রা করিবেন। রাধ। সখীদের বলিতেছেন, যোগিনী সাধনা ও 

কালিন্দী দেবীর আরাধনা করিবার জন্য যাহাতে রাত্রি প্রভাত ন! হয়, তাহা 

হইলে কৃষ্ণেরও আর মথুরা যাওয়া ঘটিবেন।। 
নামহি অক্তুর ক্রুর নাহি যা সম 

সে! আওল ব্রজমাঝ । 

ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল 

কালি কালিছু সাজ॥ 
সজনি রজনী পোহাইলে কালি। 

রচহ উপায় ধৈছে নহ পরভাত 
মন্দিরে রহু বনমালী ॥ 

যোগিনি চরণ, শরণ করি সাধহ 

বাধহ যামিনী নাথে। 

নখতর চান্দ বেকত রহু অন্বরে 

ধৈছে নহত পরভাতে ॥ 
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ 

'মো রাখউ নিজ তাতে। 

কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলায়ৰ 

গোবিন্দদাস অস্থমাতে ॥ 
( পদকম্তরু, ১৬৯২ ) 
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তুলনীয়-_ রবীন্দ্রনাথ 
“সখি লে৷ সখি লেো৷ নিকরুণ মাধব 

মথুরাপুর যব যায় 

সং চা খঁ গং 

হাসক্সি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি 
দূর দূর চলি গেল 

অবসো মথুরাপুরক পন্থমে 
ইতু যব রোয়ত রাধী ॥” 

_ভাহ্ছমিংহের পদাবলা 

তুলনীয়__ গোপালদাপ-__ 
সজনী দখিন নয়ন কেনে নাচে। 

খাইতে শুইতে আমি সোয়ান্তি না পাই গে 

অমঙ্গল হব জানি পাছে ॥ 

_-বৈ. প. পৃ. ৭৭৫ 

গাহাসতসঈর একটি কবিতায় ভাবী বিরহের একটি চমৎকার বর্ণন। 
দেখিতে পাই। নায়কের প্রবাস-গমনের বার্তা শুনিয়। নায়িকার সখীর। 
নায়ককে বাধ দিবার চেষ্টা করিলে নায়িকা সবীদের বলিতেছে, নায়ক তাহার 

হয়ে নিহিত আছে, দৈবও তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে সমর্থ হইবে না । এখানে 
নায়িকার গাঢ় অন্থরাগ প্রকাশ পাইয়াছে__ 

রূঅং অচ্ছীস্ব ঠিঅং ফরিসো অংগেস্থ জন্পিঅং কণ্নে। 

হিঅঅং হিঅএ ণিহিঅং বিওইঅং কিং ইহ দেব্বেপ।॥ গাহা। ২৩২ 

--“তাহার (নায়কের ) রূপ আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে, অঙ্গে 

তাহার স্পর্শ অনুভব করিতেছি, তাহার জল্লিত মধুর বাক্যও যেন কর্পে 
শুনিতেছি, হৃদয় (আমার ) হ্বদয়ে নিখিত মনে করিতেছি, দৈব আমার্দের কি 

করিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইবে।” 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ভাবের একটি পদ পাই। শ্রীরুষ্ণের মথুরা-গমনের 
সংবাদ প্রচারিত হইলে শ্রীরাধা সধীদের বলিতেছেন-_কুষ আমার হাদয়ে 



১০ বৈষব-পদ্দাবলী সাহিত্যের গশ্চাৎপট ও উৎস 

অধিষ্ঠিত আছেন, হ্বদয় হইতে বাহির করিয়া না দিলে কি করিয়! তিনি ষখুরায় 
যাইতে পারেন। 

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী 
কহিতে লাগিল ধনি রাই। 

তোমরা যে বল শ্টাম মধুপুরে যাইবেন 
সে কথা তো কতু শুনি নাই ॥ 

হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গে৷ 

রতন পালক্ক বিছা! আছে। 

অনুরাগের তুলিকায় বিছান। হয়্যাছে গো 
শ্যামচাদ ঘুমায়্যা রয়েছে ॥ 

তোমরা যে বল শ্টাম মধুপুরে যাইবেন 
কোন্ পথে বধু পলাইবে। 

এ বুক চিরিয়া বাহির করিব গো 
তবে তো৷ শ্বাম' মধুপুরে যাবে। 

শুনিয় রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকল-া৷ 
মনে মনে মানিল বিশ্বয় । 

চণ্তীদাসেন মনে হরষ হইল গো 
ঘুচে গেল বিরহের ভয় ॥ 

( কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রকাশিত বৈঃ পঃ) 

আমি ভালবামি যারে 

সে কি কতু আম! হতে দূরে যেতে পারে। 
আমার আকাহ্া এমন আকুল 

এমন সকল বাড়া এমন অকুল 

এমন প্রবল বিশ্বে আছে আর। - রবীন্দ্রনাথ 

গাহাসত্তঈর একটি পদে দেখি নায়িকা নায়কের ভাবী প্রবাস গমনে সখেদ 

উক্তি করিতেছে-__ 
অব্বে! ছুককর আর অ পুণৌ বি তস্তিং করেপি গমণস্স। 

অজ্জ বিণহোস্তি সরলা ব্ণৌোঅ তরক্ষিণো! চিউরা ॥ গাহা ৩৭৩ 



পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোফিতভর্তকা.. ৫১১ 

_হে ছুক্ধর-কর্মকাঁরক, ইহা বড় দুঃখের কথা যে তুমি আবার বিদেশ 
গমনের কখ! ভাবিতেছ। আজ পর্যন্তও আমার বেণীর তরঙ্গায়িত কেশরাশি 
স্বাভাবিক (সরল) হয় নাই।” 

গাহাসত্তস্গর একটি পদে আছে, নায়ক আজই প্রবাসে গিয়াছে, আর 
আজই নায়িকার নিকট সবই শূন্য হইয়া গিয়াছে, পদটিতে ভবন্ বিরহের বণনা 

কর! হইয়াছে । নায়িকার হৃদয়ের হাহাকার যেন শোন! যাইতেছে । নায়িকা 

বিরহকিষ্টা হইয়া! বলিতেছে -_ 

অজ্জ ব্বেম পউখো! অজ্জ বি্বিঅ নুগ্রআইং জাআইং | 

রখামুহ-দেউলচত্তরাইং অমৃহ চ হিঅআ ইং ॥ গাহা! ২৯০ 

_-সে (নায়ক ) আজই প্রবাসে গিয়াছে, আর আজই গ্রামের রথ্যামুখ, 

দেবকুল (মন্দির) ও প্রাঙ্গণগুলি এবং আমাদের হদয়সমূহ শুন্ত হইয়া 

দাড়াইয়াছে।” 

ইহার সহিত পগ্যাবলীতে উদ্ধৃত শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা্টকৈর একটি পদের 
তুলনা করা যায়। 

(যেন বিরহবিধুর শ্রীরাধা বলিতেছেন ) 
যুগারিতং নিমেষেণ চক্ষুষ! প্রাবুযায়িতম্ । 

শূন্তায়িতং জগৎ সবং গোবিন্দবিরহেন মে ॥ (পদ্যাবলী ৩২৪) 

__কিষ্চবিরহে আমার নিমেষ হইয়াছে যুগ, নয়ন হুইয়াছে বর্ষ এবং জগৎ 

হইয়াছে শৃহ্য 
শ্রীচৈতন্তের সাধন! রাধাভাবের সাধনা, কৃষ”বিরহে শ্রীরাধার মত শ্রীচৈ তন্ও 

বলিতেছেন কৃষ্ণ-বিরহে সবই তার শূন্য হইয়া গিয়াছে । 

গাহাসভুসঈর আর একটি পদে আছে নায়ক প্রবাসে চলিয়া গেলে নায়িকার 

নিকট সবই যেন নিক্ষল হুইয়! গিয়াছে । দৃতী নায়কের নিকট নায়িকার অবস্থা 

বর্ণনা করিতেছে ৷ পদটিতে নায়িকার প্রণয়াতিশয়েরও প্রকাশ পাহয়াছে। 

গেহং ব বিত্তরহিঅং নিজ.ঝরকুহরং ব সলিল-স্থ্নবি অং 

গোহণরহিঅং গোট্ঠং ব তীঅ বমণং তুহ বিওএ॥ গাহা $৯ 

_-তোমার বিরহে তাহার (নায়িকার ) বদন ধনশৃন্ধ গৃহের স্তায় জলশৃন্ 
নিঝরিকৃহরের মত এবং গোধনশৃন্ত গোষ্ঠের মত দেখাইতেছে ।” 



৫১২ বৈধব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

এইগুলির সহিত বিষ্তাপতির এই পদটির তুলন! করা যায়। শ্রী মথুরা 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধার নিকট সবই শূ্ত হইয়া গিয়া । রাধার হৃদয়ের 
আন্তি যেন স্পষ্ট শোনা যাইতেছে । অথবা দুতী-সধী মখুরাঁয় গিয়! কৃষ্ণের 
নিকট রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছে-_ 
অব মথুরাপুর মাধব গেল। কৈছে হাম যাঁওব যামুন তীর। 

গোকুল মানিক কো হরি নেল॥ কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটার। 
গোকুলে উহ্ছলল করুণা রোল । সহচরি ঞ্জে যাহা! করল ফুলবারি । 

নয়নক জলে বহয়ে ছিলোল ॥ কৈছনে জীয়ব তাহে নেহারি ॥ 
শুন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী । বিগ্যাপতি কহে কর অবধান। 
শূন ভেল দশদিশ শুন ভেল সগরী ॥ কৌতুকে ছাপিত তঁছি রহ কান। 

( পদকল্পতরু, ১৬৩৯ ) 

অমরু শতকের একটি পদেও “ভবন্, বিরহের অনুরূপ চিত্র পাইয়া! থাকি। 

এই প্রাচীন সংস্কৃত কবিতাটি রূপ গোস্বামী তাহার পঞ্ঠাবলীতে “রাধা-বাক্য 
বলিয়! উদ্ধত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাকৃত প্রেম কবিতাই বৈষ্ণব প্রেম-গীতিক৷ 

হিসাবে গৃছীত হুইয়াছে। 

্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃত প্রিয়সখৈরশ্রৈরজম্ং গতং 
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তং পুরঃ। 

যাতুং নিশ্চিত-চেতসি প্রিয়তমে সর্বে সমং প্রস্থিতা 

গন্তব্যে সতি জীবিতপ্রিয়স্হৃৎসার্থ: কথং ত্যজ্যতে ॥ 

( সহুক্তিক ২৫৪1১, পদ্াবলী ৩১৮ ) 

__বলয়গুলি প্রস্থান করিয়াছে, অজন্র অশ্রর সহিত প্রিয় সধীরাও গিয়াছে, 

ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য নাই, চিত্ত পূর্বেই যাইবার জন্ত উদ্ভত, প্রিয়তম যাইতে 

কৃতসংকল্প হইলে সকলেই সাথে সাথে চলিল, তাহার যাওয়া যদি ঠিকই হয়, 
তবে প্রাণপ্রিয় সম্বদের সঙ্গ আর কেন ত্যাগ করা। 

প্রাচীন একটি প্রাকৃত কবিতায় 'ভবন্ বিরহের' সুন্দর বর্ণনা দেখা যার” 

পদটি মন্মটের 'কাব্য-প্রকাশে' উদ্ধৃত হইয়াছে । 
গরুঅণ-পরবন্-পিঅ কিং ভণামি তুহ মন্দভাষ্ণী খু অহং। 
অজ্জ প্রবাসং বচ্চসি রচ্চ সঅং'জ্জেব্ব হুণসি করণিজ্জং ॥ 



পদাবলী. সাহিত্যে মাখুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫১৩ 
_হে প্রিয়, তুমি গুরুজনদের অধীন, তোমাকে আর কি বলিব, আমিই 

কেবল মন্দভাগিনী, আজই প্রবাসে যাইতেছ, যাও, ইহার পর যাহা শুনিবার 
তাহা শুনিবে ( অর্থাৎ তোমার বিরহে আমার মৃত্যু হইবে )। 

ইহার সহিত যছুনন্দন দাসের একটি পদের তুলন করা যায়। শ্রীকষণ মথুরা 
যাইতেছেন সখাদের লঙ্গে লইয়া। শ্রীরাধা সংবাদ পাইয়াই মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন £-- 

কিয়ে সখি চম্পক দাম বনায়সি শুনইতে মূরছি পড়ল সোই কামিনি 
করইতে রভস বিহার । কুলিশ পড়ল জু মাথ॥ 

সো বর নাগর যাওব মধুপুর খেণে থেণে উঠত খেণে খেণে বৈঠত 
ব্রজপুর করি আদ্ধিয়ার ॥ অবশ কল্েবর কাপি। 

প্রিয়তম দাম শ্রীদাম আর হুলধর ভগ যদুনন্দন শুনইতে এছন 
এ সব সহচর সাথ। লোরে নয়ন যুগ বাপি । 

| পদকল্পতরু, ১৬১২ 

গাহাসতসঈর একটি পদেও “ভবন্ বিরহের" কথা পাই। নায়ক আজই প্রবাসে 
যাত্রা করিয়াছে । নায়িকা বিরহ-বেদনায় আকুল হইয়! প্রবাস গমনের দিন 

গণনা করিতে গিয়া রেখায় রেখায় দেওয়ালের ভিত্তি পূর্ণ করিয়৷ ফেলিয়াছে। 

এখানে ৰিরহে নায়িকার অবধি-দিবস গণনারও ইঙ্গিত পাওয়। যায়-_ 

অজ জং গতি অজ জং গওত্তি জ.জং গওত্তি গণরীএ। 
পঢ়মে ব্বিম দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিং চিত্তলিও ॥ গাহাসতসঈ ৩1৮ 

-আজ সে (নায়ক) গিয়াছে, আজ সে গিয়াছে, আজ সে গিয়্াছে-_ 

এইভাবে গণনা করিতে করিতে নায়িকা ( প্রোষিত-পতিকা ) দিবসের প্রথম 

ভাগেই ঘরের সমস্ত দেওয়ালগুলি (ভিত্তি) রেখায় রেখায় চিত্রিত করিয়। 

ফেলিয়াছে ।” 

গাহাসতসঈর আর একটি কবিতায় প্রোষিতপতিকর অবধিদ্বস গণনার 

কথার উল্লেখ আছে। বিরহিণী নায়িকার সংকটজনক অবস্থা দেখিয়া সখী গণ 

নায়কের আগমন ত্বরান্বিত করিবার জন্ত পথিককে সংকেত দিতেছে এবং 

নায়িকা কর্তৃক প্রদত্ত নায়কের প্রবাস-গমনের রেখাও মুছিয়া দিতেছে। 

কালিদাসের মেঘদূতেও দেখা যায় বক্ষপত্বী ফুলের সাহায্যে ষক্ষের প্রত্যাগমনের 

দিন গুপণিতেছে। 
৩৩ 
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শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতশ্যাবধে বা 

বিন্য্তন্তী ভূবি গণনয়। দেহলীমৃক্তপুন্পৈঃ | 
মৎসন্দেশৈঃ স্থখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে 
তামুনিন্ত্রামবনিশয়নাৎ সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ (মেঘদুতম্) 

--"সে দেহলীতে সাজানো বিরহাবস্থার দিন গোনা ফুল হইতে মাটিতে 

ফেল! ফুল একটি একটি করিয়া গুণিতে তৎপর আছে । দিনের বেলায় প্রিয় 

অনেক কাজে মন ফিরাইবার অবকাশ পায়, স্ৃতরাং ভূমি দিনের বেলায় দেখ। 
করিও না, গভীর রাজ্মিতে যখন মন ভোলাবার কোন পথ থাকে না তখনই তুমি 

সৌধব৷ তায়নে ভর করিয়া ঘরের মেঝেতে শোয়া তোমার সখীকে আমার 
বার্তা কছিও।” 

গাহাসত্তসঈর একটি পদে পাই নায়িকা বিরহে দিবস গণন! করিতেছে-_ 

হথেন্ধ অ পাএস্থ অ অঙ্গুলি-গণণাই অইগমা দিঅহা। 
এণিহুং উণ কেণ গণিজ্জউ তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা ॥ গাহ। ৪1৭ 

--হাতের ও পায়ের আঙ্গুল দিবস গণিতে গণিতে শেষ হুইয়াছে, এখন আর 

কি ভাবে দিবস গণিবে এই বলিয়া মুগ্ধ কাদিতেছে। 

এই প্রিয়-বিরহের এইরূপ পিবস গণন। প্রার প্রত্যেক বৈষ্ণব কবির পদেই 

নানাভাবে দেখ! যায়। বৈষ্ণব কবি প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিয়াছেন 

দেখ। যায়। 

বিদ্ভাপতির রাধা বলিয়াছেন__ 
কতদিন মাধব রহব মখুরাপুর 

কবে ঘুচব বিহি বাম। 

দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওলু 
বিছুরল গোকুল নাম ॥ পদকল্পতরু, ১৮৬২ 

আবার--( বিচ্যাপতি )-- 
এখন তখন করি দিবস গমাওল 

দিবস দিবস করি মাস! । 

মাস মাস করি বরস গমায়ল 

ছোড় লু জীবন আশা ॥ পদ্কল্পতরু, ১৮২৭ 
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চণ্ডীদাসের পদে আছে-_ 

আসিবার আশে লিখিন্ু দিবসে 

খোয়াই নখের ছন্দ । 

উঠিতে বমিতে পথ নিরখিতে 

ছু আখি হইল অন্ধ ॥ 
গাহাসত্রসঈগর পদে আছে-_ 

ওছিদিঅহাগমাসংকিবীহিং সহিআহিং কুড্ডলিহিআও। 
দোতিগ্রি তহিং বিঅ চোরি আএ রেহা পুসিজ্জস্তি ॥ গা. স. ৩৬ 

_-€ প্রিয়তমের ) বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের অবধি-দিবস' নিকটবতী 

আশংক! করিরা! সখী (গৃহকুড্ডে) লিখিত (দ্দিবস-গণনার ) রেখার দুই 

তিনটিকে অলক্ষিতভাবে পুছিরা রাখিয়াছে।” 

সহ্ক্তিকর্ণামবতে উদ্ধত কবি ধরণীধরের একট্টি কবিতায় ঠিক এই ভাবটি 

প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়। সখী নায়কের নিকট নাগ্িকার বিরহ-দিবস 

গণনার কথা বলিতেছে। | 

পুনরুক্তাবধিবানরমেতশ্তাঃ কি তব গণ্ঠ গণয়ন্ত্যাঃ | 

ইয়মিব করজঃ ক্ষীণত্থমিব কঠোরাণি পর্বাণি ॥ সুক্তিকঃ ২৩২1৩ 
_“হে শঠ, দেখ, পুনঃপুনঃ কখিত অবধি-দিবস গণনা করিতে করিতে 

মেতোমর মত কঠোর হাতের আহুলের পর্বগুলি ক্ষয় করিয়া! ফেলিয়াছে 1” 

আর্যাসপ্তশতীর একটি পদে দেখি, প্রোষিতপতিকা নয়কের প্রবাস গমনের 
দিনগুলি দেওয়ালে রেখা টানিরা গুণিতেছে এবং তাহার শরীরও কান হইয়া 

আসিয়াছে । নায়িকার সখী নায়ককে বলিতেছে__ 

ত্বদ্গমনপধিবস-গণনাবলক্ষরেখাভিরঙ্গিতা সৃভগ। 

গণ্তস্থলীব তশ্তাঃ পাগুরিতা ভবনভিত্তিরপি ॥ আর্ধাসপ্তশতী ২৬, 
_ হে ন্থুভগ, “তুমি এত দিন হইল বিদেশে গিয়াছ--+ এই কথাটি জানিয়া 

রাখিবার জন্ত উজ্জ্বল রেখায় অস্কিত দেওয়াল-ভিতি তাহার (নায়িকার ) 

গণ্স্থলের স্থায় পাওুবর্ণ ধারণ করিয়াছে । 

ইহার সহিত বিষ্ভাপতির পদের তুলনা করা যার। বিদ্তাপতির রাধাও 

রুষের আগমনের আশায় দিন গণিতেছেন দেখা যাক্__ 
কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল। 

লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল। 
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ভেল প্রভাত কহত সবহি | 
কহ কহ সজনি কালি কবহি ॥ (বিষ্ভাপতি) € বৈ প. পু. ১২৩, 

পদকল্পতরু, ১৮৬১) 

নরনারায়ণ ভূপতি-_ 

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেষ । 

ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ ॥ 
উপবন হেরি মুরছি পড়, ভূতলে 

চিন্তিত সথিগণ সঙ্গ । ( পদ্কল্পতরু, ১৯৪৪ ) 

আবার, বিষ্ভাপতি__ 
পদ অঙ্গুলি দেই খিতিপর লিখই 

পানি কপোল অবলম্ব ॥ (বৈ. প. পূ ১২৬) 
গাহাসত্রসঈর মধ্যে খিরহ সম্বদ্ধে আরও অনেক কবিতা পাওয়! যায়, যে 

গুলির সহিত টেষ্চব পদাবলীর সাক্ষাৎ যোগ দেখ! যায় না, কিন্তু যেগুলি পাঠ 

করিলে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্তি মনে উদ্দিত হয় এবং এই-গুলির সহিত পদাবলীর 
সাদৃশ্ত সহজেই নজরে পড়ে। 

গাহাসত্মঈর কোন পর্দে আছে-_নায়িক! নায়কের নিকট নিজের বিরহ- 
দুঃখ ব্যক্ত করিতেছে । 

ণমুঅস্তি দীহসাসং ণ রুঅস্তি চিরং ণ হোস্তি কিসিআও। 
ধগ্লাও তাও জাণং বহুবল্পহ বল্পহো। ণ তৃমং ॥ গা. স. ২৪৭ 

--হে বহুবল্পভ, সেই সমস্ত রষণীরাই ধন্য যাহাদের তুমি প্রিয় নও,_ 
তাহারা তোমার বিরহে দীর্ঘনিঃশ্বাম ত্যাগ করে না, বনুক্ষণ রোদনও করে না 
এবং কৃশও হয় না। 

বিরহিণী রাধা বা গোপীরাও ধর্দি এই রকম কথা বহুবল্লভ কৃষ্ণকে বলেন 

তবে ইহা তাহাদের মুখেও বেশ মানায়। 
সতসঙ্ঈর আর একটি গাথায় আছে, ছুঃমহ বিরহ-বেদনায় ক্রিষ্টা হইয়া 

নায়িকা! বলিতেছে__ 
জম্মস্তরে বি চলণং জীএণ খু মঅণ তুবং অচ্চিস্সং । 

জই তং পি তেণ বাগে বিজ.বসে জেণাহং বিজ্বা ! গা সূ. ৫1৪১ 

--হে মদন, জন্বাম্তরেও আমি আমার জীবন দিয়! তোমার অর্চনা করিতে 
প্রস্তুত আছি, যদি তুমি তাহাকেও (আমার প্রিয়কেও ) সেই বাণের দ্বার। বিদ্ধ 
কর যে বাণের দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিয়া । 
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পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাম ও জ্ঞানদাসের পদগুলির একা 
আভাস ইহাদের মধ্যে পাওয়। যায়। 

গাহাসত্তসঈতে রাধাকুষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণ প্রেম লইয়৷ কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত 

হইয়াছে দেখা যায় । অন্তত কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছি। সেগুলির সহিত 

গাহাসত্তসঈর অন্ঠান্ প্রেম-কবিতার কোন মৌলিক পার্থক্য সহজে নজরে 
পড়ে না । কেবল “রাধা, 'গোগী' বা “কৃষ্ণ প্রভৃতি শবগুলি ছাড়া । মনে হয় 
যেন সব প্রেম-কবিতাই একম্থরেই বাধা। আরও পরবর্তাকালে সংগৃহীত 
'প্রাকত-পৈঙ্গলের' প্রারুত-অবহটেঠ রচিত কবিতাগুলির সহিত বৈষ্ণব প্রেম- 
কবিতার বর্ণনার ও স্থরের মিল লক্ষ্য করা যায়। এই কবিতাগুলি পড়িলেই 

মনে হয়, বৈষ্ণব কবিগণ এইসব কবিতা হইতে শ্রেরণ। পাইয়াছেন। আবার 

কয়েকটি প্রাচীন প্রেম-কবিতা বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার কেবল প্রাক্রূপই নয়, 
আদর্শরূপও বটে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার:সাধারণ নর-নারীর প্রেম- 

গীতিকাকে বৈষ্ণব তবঘদৃষ্টির আলোতে দেখিয়া াঁধা-কৃষ্ণ প্রেমের অলৌকিক 
প্রেম-গীতিকা হিসাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত হইয়াছে । লৌকিক প্রেম-গীতিকাই 
ধীরে ধীরে বৈষ্ণব কবিতায় পরিণত হইয়াছে । আমর। এখানে কয়েকটি 

কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি । 

নিম্োদ্ধত পপ্রাক্কত-পৈঙ্গলের” এই কবিতা্টিতে নায়িকার বিরহ-বেদনা 

প্রকাশ পাইয়াছে। নায়ক প্রবাসে গিয়াছে, এদিকে দারুণ বসন্তকাল আসিয়া 

উপস্থিত হইয়াছে । বিরহক্রিষ্ট নায়িকা! সখীর নিকট মনোবাসনা জাপন 

করিতেছে-_ 

ভমই মহুঅর ফুল্প অরবিন্দ, ণবকেন্থকাণণ জুলি অ। 

সব্বদেশ পিকরাব বুল্পিঅ, সিঅল পবণ লু বহই ॥ 
মলঅ কুহরং ণববল্লি পেল্লিঅ। 

চিত্ত মণভবসর হণই, দূর দিগন্তর কন্ত। 
কিমপরি অগ্লউ করিহউ, ইম পরিপলিঅ দুরন্ত ॥ 

( প্রারুত-পৈঙ্গল, ১৩৫) 

_ “ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পদ্ম ফুটিয়াছে, নবীন কিংশুকবন ফুলে 

ভরিয়া গিয়াছে । সবদিকে কোকিলের রব শোন! যাইতেছে, মলয় পর্বতের 

নতুন বেলফুলগুলিকে কাপাইয়া শীতল পবন মৃদু স্বছ বহিতেছে, ম্দনবান হয়ে 
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আঘাত হানিতেছে, প্রিয়তম দূরদিগন্তে (প্রবাসে ) বছিয়াছে, আমি কি করিত 
নিজেকে ঠিক রাখি, এই ছ্রন্ত সমর আসিয়া গিয়াছে ।” 

ভক্তকবি গোবিন্মদাসের একটি পদে শ্রীরাধার বসন্ত-কালোচিত বিরহ ঠিক 

এইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে । 
হ্বদয় বিদারত মনমথ বান। হেরইতে কুহ্থমিত কেলি নিকুঞ্জ। 
কে! জানে কাহে নহত ছুই ঠাম ॥  শুনইতে পিকরব অলিকুল গু ॥ 
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়। অন্ুভবি মালতী পরিমল এহ! 

কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয় ॥ কে। জানে জীউ রহত ইহ দেহা | 
কাহে সমঝাওব মরমক খেদ। জানইতে কান্ক সে। আশোয়াস। 

মরত না জিয়ত কাস বিচ্ছেদ ॥ চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস ॥ 

যে! মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ । 
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ ॥ ( টব. প. পৃ. ৬৪৩; 

শশিশেখরের একটি পদে বিরহিণী রাধিকার হাদয়ার্তি যেন রূপ পরিগ্র্ 

করিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন। বসন্তকাল আসিয়াছে, কৃষ্ণ-বিরহের 

বেদনায় শ্ীরাধার হৃদয় ফাটির| যাইতেছে । 

অতি শীতল মলয়ানিল সঙ্গ সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠলি 

মন্দ-মন্দ-বহনা । গাওত হরি নামে। 

হরি-বৈমুখ হামারি অঙ্গ  ঠৈখনে শুনে টতখনে উঠে 
মদনানলে দহন ॥ নব রাগিনী গানে ॥ 

কোকিলাকুল কুহু কুহরই লপিতা ক্রোড়ে করি বৈঠত 
অলি ঝঙ্করু কুম্থমে। বিশাখা ধরে নাটিয়া। 

হরিলালসে প্রাণ তেজব শশীশেথরে কহে গোচরে 

পাওব আন জনমে। যাত জীউ ফাটিয়া ॥ 

( বৈ. প. পৃ. ১৭২৮) 

£প্রারৃত-টঙ্গলের' একটি গাখায় আছে, নববসন্তের সমাগমে মদনপীড়িত। 
নায়িকা প্রিরতমের ভাবী প্রবাস-গমনে খেদ প্রকাশ করিতেছে-- 

ণব মঞ্ুরি লিজ্জি ম চুমহ গাছে, 

পরিফুল্লঅ কেস ণআ বণ আছে। 

জই এখি দিগন্তর জাইহি কস্তা, 

কিঅ বম্হ পথি কি নখি বসন্ত। ॥ ( প্রাকৃত-পঙ্গল ১৪৪) 
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-_-“আমগাছে মুকুল ধরিয়াছে, নব কিংশুক ফুলে বন ভরিয়! গিয়াছে, যদি 
এই সময় হে প্রিয়, বিদেশে যাও, তবে কি মদন নাই, বসন্তও কি নাই।” 

নিয়োন্ধত এই প্রাচীন কবিতাটিতে বসন্তের আগমনে বিরহিণী নাগরিক 
নিজের মরণের আশংকা প্রকাশ করিতেছে । পদটি সাহিত্য-দর্পণে উদ্ধত 

হইয়াছে । 

রোলম্বাঃ পরিপুরয়ন্ধ হরিতো! বঙ্কার-কোলাহলৈ- 
ন্দং মন্দমুপৈতু চন্দনবনীজাতো নভস্বানপি। 

মাদ্যন্ত কলয়ন্ত চুতশিখরে কেলীপিকাঃ পঞ্চমং 
প্রাণ £ সত্বরমখসারকঠিন। গচ্ছন্ত গচ্ছত্বমী | 

মা. দ. ৩য় পরিচ্ছেদ (৩1১৮৭) 

_ভ্রমরের গুঞ্কনে দিগন্ত মুখরিত হউক, চন্দন বন হইতে মৃহুম্ছ বাতাস 
প্রবাহিত হউক, ঘরে ঘরে কোকিল বসন্তকাল বলিয়া প্রমত্ত হয়৷ কু্বনি 
করিতে থাকুক এবং পাষাণের ন্যায় কঠিন প্রাণবায়ু প্র বাহির হইয়া যাঁউক।' 

ইহার সহিত "পদ্যাবলী'তে উদ্ধত রঙ্ককবি রচিত একটি পদের তুলনা 
করা যায়। শ্রীরাধায়া৷ বিলাপ” £ বলিয়া উদ্ধৃত এই পদটিতে “রাধ।' বা কষ" 

কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না। মনে হয় সাধারণ প্রেম কবিতা হিসাবেই পদটি 

রচিত হইয়াছিল, পরে রূপ গোস্বামী রাধা-প্রেমের কবিতা বলিয়৷ এইটিকে 

গ্রহণ করিয়াছেন । 

চুতাস্কুরে স্ফুরতি হন্ত নবে নবেইস্মিন্ 

জীবোইপি যাস্যতিতরাং তরলম্বভাবঃ। 

কিং ত্বেকমেব মম ছুঃখমতুদনল্লং 

প্রাণেশ্বরেণ সহিতং যদয়ং ন যাতঃ ॥ পগ্ঠাবলী ৩৩২ 

প্হায়, নতুন নতুন আত্মমুকুল এখন দেখ। দিয়াছে, তরলম্বভাব প্রাণও অতি 

শীঘ্র চলিয়া যাইবে কিন্তু আমার একমাত্র গুরু ছুঃখ রহিয়া গেল যে এই প্রাণ 

প্রাণেশ্বরের সহিত যাইল না।” 
কৃষ্ণ-বিরছে বিদ্ভাপতির রাধাও বলিতেছেন-_ 

অস্থুর তপনতাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে। 

ইহ নবযৌবন বিরহে গোায়ব কি করব সে পিয়া নেহে ॥ বৈ. প. পৃ ১২৫ 
-_“রোজের তাপে অঙ্কুর যদি পুড়িয়। যায় তাহা হইলে জলভর। মেঘে কি 



৫২৬ বৈষ্ণঘ-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

হইবে? এ নব যৌবন যদি বিরহে কাটে, তাহা হইলে দয়িতের দেহে কি 

হইবে।” 
প্প্রাকুত-পৈঙ্গলের” আর একটি কবিতায় প্রোষিত-পতিকার বিরহ- 

বেদনার বর্ণনা দেখা যায়-- 

কাআ! ভউ ছুব্বরি তেজ্জি গরাস 

থণে খণে জাণিঅ অচ্ছ িসাস। 

কুহরব তার ছুরস্ত বসন্ত 
কি ণিন্দয় কাম কি ণিদ্দঅ কন্ত ॥ প্রা পৈ. ১৩৪ 

- ভোজন (গ্রাস) ত্যাগ করিয়া তাহার (নায়িকার ) শরীর দূর্বল 

হইয়! গিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে যে নিঃশ্বাস বহিতেছে তাহা জানা যাইতেছে । 

কোকিলের মধুর অথচ উচ্চধবনিতে বসন্ত ছুরস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মদন নির়্্, 
ন! কান্ত নির্দয় বোঝা যাইতেছে না । 

গাহাসত্সঈতেও দেখি প্রোষিত-পতিক। কোন রমণী বসন্ত-সমাগদে 

নিজের দশমী দশার আশংকা প্রকাশ করিতেছে,_ 
মহমহই মলঅবাও অতা! বারেই মং ঘরা ণেস্তীং 
অক্কোল্প-পরিমলেণ বি জে খু মও সো মও ব্বেঅ। 

গাহাসতসঈ ৫1১৭ 

--পম্লয় পবন সৌরভ বহন করিতেছে, শ্বত্ধ আমাকে ঘর হইতে নিষ্ষান্ত 

হইতে বারণ করিতেছে, কিন্ত অস্কোট বৃক্ষের পরিমলে যে মারা যাইৰার 

সে মরিবে।” 

গোবিন্দদাসের একটি পদে বসন্তাগমে রাধার বিরহ-বেদনা প্রকাশিত 

হুইয়াছে-_. 
আয়ত চৈত চীত কত বারব, 

খতুপতি নব পরবেশ। 
দারুণ মনম্থ, কুস্থম শরে হানই, 

কান রহল দূর দেশ! 
মাধবি যালে সাধ বিধি বাধল, 

পিককুল পঞ্মগান। 

ঈক্ষিণ পবন মোহে নাহে ভায়ত, 

ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ । পঙ্দকল্পতরু, ১৮১৪ 
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বর্যাকালোচিত বিরহ-_ 
_-প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে বর্ধাগমে নায়িকার ( প্রোধিত-ভতিকার ) 

বিরহ-বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়। বিরহিণী নায়িকা সথীকে 
বলিতেছে-_ 

জং ণচ্চে বিজজু মেহং ধার! পংফুল্লা' ণীবা সঙ্দে মোরা । 

বাঅস্তা মন্দা সীআ বা'আ কম্পন্ত! গাঁআ! কন্তা ণ আ॥ প্রা. টপ. ৮৯ 

_-“বিছ্যুৎ নাচিতেছে, মেঘ আধার করিয়৷ রহিয়াছে, কদস্ব ফুল ফুটিয়াছে, 
যঘুর শব্দ করিতেছে, শীতল বাতাস মন্দ মন্দ বছিতেছে-_এই হেতু আমার 
শরীর কাপিতেছে, আমার দয়িত এখন-ও আমিল ন!।” 

ভক্তকবি গোবিন্দদাসও ঠিক এই ীতিতেই বর্ধাঙ্জমে বিরহিণী শ্রীরাধিকার 

দুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

মাস আষাঢ় গাঁ বিরহানল 

হেরি নব নীরদ পাতি। 

নীরদ মূরতি নয়নে যব লাগয়ে 
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥ 

শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন 
উনমত দাছুরি বোল। 

চমকিত দামিনী জাগরি কামিনী 
জীবন ক্ঠহি লোল ॥ (বৈ. প. পৃ. ৬৪৫ ) 

বিভাপতির একটি পদে কুষ্*-বিরহে রাধার বর্ধাকালোচিত বিরহ বণিত 

হইয়াছে। 
বিরহিণী রাধা সর্গীকে বলিতেছেন-_ 

হুম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী 
দোসর জন নাহি সঙ্গ। 

বরিসা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ 
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥ 

সজনি আজ, শমন দিন হোয়। 
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাপল 
হেরি জীউ নিকসএ মোয় ॥ বৈ. প. পূ. ১১২ 



৫২২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎন 

প্রকৃত- পৈঙ্গলের আর একটি কবিতায় অগ্ুরূপ ভাৰ প্রকাশিত হইয়াছে । 
বর্ধাগমে মদনক্রিষ্ট। নায়িকা বলিছেছে-_- 

গঙ্জউ মেহ কি অন্বর সামর 

ফুল্লউ ণীব কি বুল্লউ ভম্মর | 
একৃকউ জীম পরাহীণ অম্হ 
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ ॥ (১৩৬ প্রারুত-পৈঙ্গল) 

-মেঘ কি গর্জন করে, আকাশ কি শ্যাম হইয়াছে? কদম ফুল কি 
ফুটিয়াছে, ভ্রমর কি ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, আমার একলা জীবন পরাধীন, প্রা বৃষ 
ক্রীড়া! করুক, মন্সথ ক্রীড়া করুক। 

বড়ুচণ্ডীদাসের একটি পদে দেখি-বর্ধায় কদস্ব ফুটিয়াছে, রাধা বিরুহ- 
কাতরা হইয়। বড়ায়িকে বলিতেছে-_বর্ধা আসিল, কিন্তু কৃষ্ণের দেখ! নাই-_. 

ফুটিল কদদ্ব ফুল ভরে নোয়াইল ডাল। 

এভে। গোঁকুলক নাইল বাল গোপাল ॥ 

(শ্রীকষ্ণকীর্তন-রাধাবিরহ ) 
গোবিন্দাসের একটি পদে রাধার বর্যাকালোচিত থিরহবেদন! প্রকাশিত 

হইয়াছে__ 
বাঙ্গালী বিগ্াপতি-_ 

গগনে গরজে ঘন ফুকরে মযুর | 

একলি মন্দিরে হাম পিয়। মধুপুর ॥ 

শুন সখি হামারি বেদন। 

বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন ॥ ইতশদি 
গোবিন্দদাস-_ (বৈ. প. পৃ. ১২২) 

উয়ল নবনব মেহ। দারুণ পাউখ কাল। 

দূরে রহ শ্যামর দেহ॥ জীবন ভেল জনজাল ॥ 
তহি' ঘন বিভুরি উজোর। এছন ভেল ছুরদিন। 
হরি রহু নাগরি কোর ॥ অস্বর রবিশশিহীন ॥ 
চাতক পিউ পিউ বোল কো কহ কাহুক পাশ। 

শুনইতে জিউ উতরোল ॥ চলতহি গোবিন্দদাস ॥ 

দ্াছুরি উনমত ভাষ। ( বৈ. পৃ. পৃ. ৬৫০ ) 
বিরহিনি জিবন নৈরাশ॥ 



পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও (প্রোধিতভর্তৃকা ট্ 

গাহাসত্তসঈঈর একটি পদেও বর্ধাগমে নায়িকার হ্াদয়-বেদনা প্রকাশ 
পাইয়াছে। নব-বর্যার মেঘ-গর্জন শুনিয়া নায়িকার মৃত্যু আশংকা করিয় 

নায়ক মেঘকে বলিতেছে-_- 

গজ্জ মহং চিঅ উপরি সব্ব-থামেণ লোহ-হিঅঅস্স | 

জলহর লম্বালইঅং মা রে মারেহিসি বরাইং ॥ গাহাসত্সঈ ৬৬৬ 

_হে জলধর, তোমার সব শক্তি দিয় লৌহবৎ কঠিন হৃদয় আমারই উপর 
গর্জন কর, কিন্তু রে মেঘ, বিরহে দীর্ঘ অলোকবি শিষ্টা হতভাগিনীকে (আমর 
প্রিাকে ) মারিও না 

বর্ধাধতুতে নরনারীর বিরহ- বেদনা আরও বাড়িয়া! যায়, বর্দাধতৃর সহিত 

যেন নরনারীর প্রেমের একটি নিবিড় যোগ আছে । ভারতবর্ষের সার্থক 

বিরহের কবিতা তাই বর্যার কবিতা। বাল্সিকী, কালিদাস হইতে আরন্ত 

কৰিরা রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিগণ সার্থক ব্ধার কবিতা রচন' 

করিয়াছেন । বৈষ্ণব কবিতাতে তাহাই দেখি। 

অন্তান্ত খতুর চেয়ে বর্ষাকালেই প্রিপ্লজন-বিরস্থ দুঃসহ হয়--এই ভাবটি 

গাহাসভ্ুসঈর একটি কবিতায় দেখি। প্রোষিতপতিকা বর্ধাগমে নিজের 
উৎকঠ্ প্রকাশ করিয়! সখীকে দয়িত-সম[গম ঘটাইবার জন্য বলিতেছে-_ 

সহি দুম্মেস্তি কলম্বাইং জহ মং তহ ণসেস-কুন্থমাই | 

প্ুণং ইমেস্থ দিহসেন্থ বহই গুডিআ-ধণুং কামো ॥ গা. সং ২1৭৭ 

_ প্হে সখী, বর্যাকালের কদম্বকুন্থবমগ্ডলি আমাকে যতদূর মনঃকষ্ট দে 

অন্ত (অন্তান্ত খতুতে প্রন্ফুঃত) কোন ফুলই ততব্যথা দেয় না। বর্ধার 

এই দ্বিনগুলিতে মদন নিশ্চয়ই কদম্বকুম্বমতুল্য গুটিকাঁঁনিপেক্ষকারী ধন্তক 

ব্যবহার করিতেছে ।” ইহার সহিত দ্বিজ নন্দের একটি পদের তুলনা কর! 

যায়। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন-_ 

দেখি সখি বরিষ। রঙ্গ । 

কোন-অপরাধে আনাওল মনমথ 

কাটিতে বিরহিণি অঙ্গ | 

চড়ি রহু কুও কদস্ব গজেন্দ্রহি 
বান্ধল কেতকি তৃণ। 

ধরি ধরাজ সাজ করি নীরদ 

গরজল সমরে নিপুণ ॥ 



৫২৪ . বৈষ্ণব-পদ্দাবলী সাছিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ধরি খরশান তড়িত অনি চঞ্চল 

চমকহি বারই বার । 

চাতক চয় জয় শংখ শবদ করু 

দেখি সুখী শিখি পরিবার ॥ 

মণগকগণ ঘন করু রণ বাজন 
সারস হংস বিষাণ ॥ 

পবনক অঙ্গ সঙ্গ করি উড়ত 

নব বক পাতে নিশান ॥ 

কো কহে নীর তীর জন্গ বরিখত 

মূরছিত বিরহিণিবুন্দ | 

নাস! পরণে কেমনে ধনি বারব 

আপশোসই ছিজ নন্দ ॥ (শ্রীপদকল্পতরু ১৭৩৩) 
বর্যাকালে যে নরনারী মদন পীড়িত। হইয়া পড়ে তাহা কালিদাস “মেঘদূতে' 

বলিয়াছেন-_ 

“ম্ঘালোকে স্থথিতোই প্যন্তথাবৃত্তিচেতঃ 

কগাঙ্জেব- প্রণয়িণি জনে কিং পুনদূরিসংস্থে।” পূর্বমেঘ 
-_মেঘ দেখিয়া সবখীর (প্রিয়ার সহিত যুক্ত ব্যক্তির )।চিন্তও অন্যরকম হয়, 

যাহার গল! জড়াইবার জন্য ব্যাকুলতা৷ সে দূরে থাকিলে তো! কথাই নাই । 
বিষ্ভাপতির (বা রায়শেখরের ) একটি পদে শ্রীরাধার বর্যাকালোচিত 

বিরহ অতি চম্ংকারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । কৃষ্ণ*-বিরহে শ্রীরাধা সখীকে 
-বলিতেছেন-_- 

সখি হামারি ছুখের নাহি ওর। 

এ ভর বাদর মাহ ভাদর 

শৃন্ত মন্দির মোর ॥ 

কম্পি ঘন গর- জন্তি সম্ভতি 

ভুবন ভরি বরিখস্তিয়া | 

কান্ত পাছন- কাম দারুণ 
সঘনে খন্স শর হস্তিয়া ॥ 

কুলিশ কত শত পাত মোদিত 

মউর নাচত মাতিয়া। 



পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫২৫ 

মত দাছুরি ডাকে ডাহুকি 
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 

তিমির দিগ. ভরি ঘের যামিনী 
অথির বিজুরিক পাতিয়া 

বিগ্ভাপতি কহু কৈছে গোডায়বি 

হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ 
( পদকল্পতরু ২৫।১।১৭৩৫ ) 

উত্তররামচরিতে'র একটি কবিতায় আছে সীতার বিরহে রাম বিরহ- 
বেদন! প্রকাশ করিতেছে-_ 

হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং অংসতে দেহবন্ধ: 
শন্যং মন্যে জগদবিরত-জালমস্ত-র্জলামি | 
সীদ্দ্ধে তমসি বিধুরো৷ মজ.জতীবাস্তরাত্মা 
বিষ্যঙমোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাাঃ করোমি ॥ 

'(উত্তরবামচরিতে ৩৩৮ ) 

হায় দেবি (সীতা), বক্ষঃ ফাটিয়া যাইতেছে, শরীরের সন্ধিবন্ধন 
খুলিয়া যাইতেছে, জগৎ শুন্য বলিয়া মনে হইতেছে, অবিশ্রান্ত জ্বালায় 
জলিতেছি। অবসন্ন হইয়া শোকবিধুর অন্তরাহ্মা যেন গাঢ় অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হইতেছে, অজ্ঞান চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে, মন্দভাগ্য আমি কি 
করিব ।” 

প্াজশেখরের “কর্পুর-মঞ্জরীতে” আছে» কর্পুরমঞ্জরী রাজার বিরহে 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে এবং নিজের বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছে-_- 

ণীসাসা হারলট্ঠসরিস-পসরণ] চন্দণুচ্চোড়কারী 

চণ্ডো দেহস্স দাহো স্থমরণ-সরণ! হাসসোহা মুহম্মি। 
অঙ্জ'ণং পও্ভাবো৷ দিঅসসসিকলাকোমলো! কিং চ তীএ 

ণিচ্চং বাহগ্লবাহা তুঅ হুঅহ কএ হোস্তি কুল্লাছি তুললা ॥ 
কপূরর-মঞ্জরী ২1১, 

-_প্দীর্ঘ নিঃশ্বাস হারলতার মত প্রসারিত হইতেছে, চন্দন দেহ 

শোষণকারী, দেহের উত্তাপ প্রচণ্ড, মুখের হাঁসি ম্মরণযোগ্য, আর দিবসের 

চন্্রকলার স্তায় তাহার দেহের পাও্রতা, হে স্থভগ, তোমার জন্য তাহার 
অবিরত বাম্পপ্রবাহ ষেন খালের জলধারার মত প্রবাহিত হুইতেছে।” 



৫২৬ বৈষব-পদাবলী সাহিতোর পশ্চাৎপট ও উৎস 

ইহার সহিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি পদের তুলনা করা চলে, 
সধী কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহোঘ্ধেগ বর্ণনা করিতেছে,_ 

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিম্মতি খেদমধীরমূ। 

ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥ 
সা বিরহে তব দীনা। 

মাধব মনসিজবিশিখভয়া্দিব ভাবনয়! ত্বয়ি লীনা ॥ গীত ৮ 

--“রাধা চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহারা স্বভাবশ।তল। 

তাহার! অগ্নিধৎ জ্বাল! বিস্তার করিতেছে । তিনি এই দুর্দৈবে অধীর হই 
উঠিয়াছেন। মলয় পৰনকে চন্দনতরু-কোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষময় 
(সর্প নিঃশ্বাসে বিষাক্ত ) বলিয়। মনে করিতেছেন । মাধব, তোমার বিরহে 

র/ধ। অতিশয় কাতর হইয়াছেন এবং মদনের বাণ বর্ষণের ভয়েই ষেন তোমাতে 

লীন! হইয় গিয়াছেন।” 

ভবভূতির “মালতী-মাধব ও 'উত্তররামচরিত নাটকে নারকের বিরহ- 
বিলাপের পরিচয় পাই । এই পদটি ঠধষ্চব কবি বূপগোস্বামীর পছ্যাবলীতেও 

উদ্ধৃত হইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণব-কবিতা৷ বলিয়। গৃহীত হইয়াছে । 

দলতি হৃদয়ং গাটোদ্ধেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্ততে 

বহতি বিকলঃ কায়ো মুচ্ছাং ন মুঞ্চতি চেতনাম্। 
জ্লয়তি তন্মন্তর্দাহঃ করোতি ন ভন্মসাৎ 

প্রহরতি বিধি শর্মচ্ছেদী ন কৃস্তুতি জীবিতম্ ॥ 

মালতী-মাধব, ৯1১২ 

উত্তররামচব্রিত ৬।৩১ 

পছ্যাবলী-_৩২৫ 

_-তীত্র উদ্বেগে হৃদয় বিদলিত হইতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত 

হইতেছে না, বিহ্বল শরীর মৃচ্ছ! অবলম্বন করিতেছে, কিন্ত চৈতন্য পরিত্যাগ 
করিতেছে না, মনের সন্তাপ শরীর দঞ্ধ করিতেছে, কিন্ত একেবারে ভন্ম 

করিয়া ফেলিতেছে না এবং মর্মচ্ছেদকারী .বিধাতা! প্রহার করিতেছেন বটে, 
কিন্তু একেবারে জীবননাশ করিতেছেন না ।” মালতীর বিম্বোগে মাধব সখা 
অকরন্দের নিকট অন্তনের বিরহ-বেদন। প্রকাশ করিতেছে। 



পদ্দাবলা লাহত্যে মাথুর ও প্রোষতভর্তৃকা ৫২৭ 

“মালতী-মাধব নাটকে আর একটি শ্লোক আছে। এই শ্লোকে মালতীর 
€রহে মাধবের উন্মাদ দশার বর্ণনা দেখিতেছি। মাধব বায়ুকে সম্বোধন করিয়া 
বর্পেতেছে। পদটি 'পছ্ভাবলীতে'ও উদ্ধত । 

ভ্রময় জলদানন্তোগগতান্ প্রযোদয় চাতকান্ 

কলয় শিখিন: কেকোখকগ্ঠান্ কঠোরয় কেতকান্। 

বিহরিণি জনে মুচ্ছাং লব্ধা বিনোদয়তি ব্যখা- 

মকরুণ! পুনঃ সংজ্ঞাব্যাখিং বিধায় কিমীহসে। 
--মালতী-মাধব ০18৭ 

পদ্যাবলী--৩২৬ 
_-“হে মাহাত্ম্যশালী পৃরদিগবতাঁ বাযু--তুমি জলপুর্ণ মেঘগুলি ভ্রমণ 

করাও, চাতকগণকে আনন্দিত কর, কেকারব করিবার নিমিত্ত উৎকন্তিত 

মঘবর্দিগকে নৃত্য করাও এবং কেতকীবৃক্ষগুলিকে যর্ধিত কর, কিন্তু বিরহী 

লোক মৃচ্ছ। লাভ করিয়৷ বেদনার শান্তি করিতে লাঁগিলে, হে নির্দয়, আবার 

তাহার সংজ্ঞাবে]গ জন্মাইয়| কি লাভ করিতে চাও ।” 

বৈষ্বকবি জ্ঞানদাসেৰ একটি পদেও কৃষ্ণবিরহে ক্াধার উন্মাদ দশ1র বর্ণন। 
দেখি 

কানগুক এছে দশ! শুনি বিরহিণি চেতন পাই হেরই পুন দশদিশ 
বাঢল অতি উনমাদ। অতি উতকন্তিত হোই। 

কানু কান্থ করি খিতি-তলে মুরছলি কাহা মঝু প্রাণনাথ কহি ফুকরয়ে 

সখিগণ দ্বিগুণ বিষাদ | অবহু না আওল সোহি ॥ 

এক সখি তুরিতহি কোরে অগোরল রোয়ত হসত খসত মহি জোয়ত 

কহতহি আওত কান ॥ পন্থহি নয়ন পসারি। 

শুনইতে এছন বচন রসায়ন সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে 
পাওল জীবন দান। মথুর1 নগর সিধারি ॥ 

( পদকল্পতরু ১৮৪৯, বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫২) 

ভবভূতির রচিত এই সাধারণ প্রেমের কবিতা! ছুইটিকে বৈষ্ণবরসশান্ত্রকার 

রপগোশ্বামী তাহার পগ্ঠাবলীতে (৩২৫, ৩২৬) ওভ্ররাধায়া বিলাপঃ” বলিয়া 

গ্রহণ করিয়াছেন । মানবীয় প্রেম কবিতাই অপাধিব প্রেম-গীতিকায় উন্নীত 

হইয়াছে দেখা যায়। কবি ভবভূতি বৈফরবদৃষ্টি লইয়া উক্ত কবিতা দুইটি 
লেখেন নাই। অতি সাধারণ প্রেমকবিতাই বৈষ্ণব কবিতায় পর্যবসিত 

হইয়াছে দেখিতেছি । 



৫২৮ বৈধব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ইহার সহিত পদ্চাবলীতে উদ্ধৃত মাধবেন্্রপুরী রচিত একটি গ্লোকের তুলন: 
করা যায় ।পদ্ভাবলীতে শ্রীরাধায়। বিলাপ: বলিয়৷ পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে । 

অয়ি দীনদয়ার্্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকযসে। 

হাদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥ 
(শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-র চিত ) পদ্ঠাবলী ৩৩, 

ওগো দীনদয়াল হ্বামী, ওহে মথুরানাথ, কবে দেখা দিবে, তোমার 
অর্দশনে কাতর হৃদয় যে মঘিত হইতেছে, কি করি আমি ।, 

ইহার সহিত বৈষুব পদাবলীর রাধা-বিরহের পদের তুলন। করা যায়__ 
নরোত্তম-- 

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী । এ বড় শেল মোর হাদয়ে রহিল। 
তার অকুশল কথ! সহিতে না পারি ।॥ মরণ সময়ে তারে দেখিতে ন| পাইল ' 

আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা । বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙারি। 
মোর ছুখে ছুধী নহ ইহ গেল জানা ॥ পিয়ার নিছনি লৈয়া মুগ্রি যাঙ মরি! 

দাবদগধাধিক ছটফটি এহ। নরোত্তম যাই তথা জান্ক তার মতি। 
এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ ॥ শ্ঠাম সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি ॥ 

কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল। 
কেমনে গোঙাব আমি এদিন সকল ॥ (পদকল্পতরু ১৮৫৫) 

সংস্কতের প্রকীর্ণ কবিতাসংগ্রহ পুস্তক-গুলিতে বিরহ বা! প্রবা সন্বন্ধে 

অনেকগুলি কবিতা উদ্ধ'ত হইয়াছে । 
শ্রীধরদাসের সছুক্তিকর্ণামৃতের শুঞ্জার-প্রবাহে বিরহিণী রমণী ও বিরহী 

নায়ক জন্বন্ধে বহু প্রকারের প্রকীর্ণ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই। 
এই সমস্ত কবিতার মধ্যে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদগুলির একটা আভাস দেখা 
যায়। 

ভাবী-প্রবাস_-কোন অজ্ঞাতনামা কবির রচিত একটি পদ্দে “ভাবা 

প্রবাসের উল্লেখ পাওয়৷ যায়-_ 
মুঞ্চে প্রেষয় যামি যান্তি পথিকাঃ কালোবধি: কথ্যতা- 
যুদ্িপ্না কিমকাণ্ড এব ভবতী তৃষণীং কিমেবং স্থিতা। 
পূর্বোক্যোপরতাং প্রিয়েন দগ্লিতামাশ্লিব্য তত্তংককুতং 
দ্তে1 যেন সমস্ত-পাস্থনিবহ-প্রাণাস্তিকো ভিগ্িমঃ॥ 

সহৃক্ষিক ৭৫১1৩ 



পঞ্ধাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্ভৃকা ন্ 

_“মুদ্ধে। প্রবাসে যাইব, অনুমতি দাও, “পথিকের! তে। যাইয়া থাকে, 

কতদিনে প্রবাস হইতে ফিরবে বল” তুমি উদ্ভিমা হুইয় চুপ করিয়া! আছ 

কেন ?--এইভাবে বলার পর দয়িতাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয় যাহা যাহা 

করিয়াছিল তাহাতে সমস্ত পথিককে প্রাণাস্তকর ভিগ্িমবাদ্ধ দেওয়া 

হইয়াছিল। 

রূপ গোত্বামীর উজ্জ্লনীলমণিতে ভাবী প্রবাসের উদাহরণ হিসাবে 
উদ্ধব-সন্দেশ' হইতে একটি পদ উদ্ধত হইয়াছে । কৃষ্ণের মথুরা গমন ঘোষিত 
হইলে কোন ব্রজগোপী তাহার সথীকে বলিতেছেন-_“আমার দক্ষিণ নয়ন 
স্ষুরিত হইতেছে, নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল হইবে।, স্ত্রীলোকেব দক্ষিণ অজ ম্ফুরণ 

অমঙ্গলন্তচক । ইহা প্রচলিত লোক-বিশ্বাস। গ্লীতাহরণের সময় রাম-ও 

নানা অশুভ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন (কৃত্তিবাসের রামান্ঈণ কাব্যে তাহার উল্লেখ 

দেখা যায়) 

এষ ক্ষত্তা ব্রজনপতেরাজয়। গোকুষীল ইন্ছিন্ 
বালে ! প্রাতর্নগরগতয়ে ঘোষণামাঁতনেতি | 
ছষ্টং ভূয়: স্ফুরতি চ বলাদীক্ষণং ছক্ষিণং মে 
তেন শ্বস্তি স্কুটতিচটুলং হস্ত ভাবাং ন জানে ॥ 

( উদ্ধব সন্দেশ ৬৭ ) 

- হে অজ, ব্রজনরপতির আজ্ঞায় আজ দ্বারপাল গোকুলে ঘোষণা 

করিতেছে প্রাতঃকালে মথুরা যাইতে হইবে, আবার অমঙ্গলন্চচক আমার 

দু দক্ষিণ নয়ন ত বার বার স্পন্দিত হইতেছে । হায়! কপালে কি আছে 

জানি না। দেশীয় ভাষায় লিখিত পদাবলীতেও ঠিক এই ভাব দেখি-_- 

গোবিন্দদাসের পদ্-_ 

না জানিয়ে কো মধুর সঞ্ঞে আয়ল 

তাহে হেরি কাছে জিউ কাপি। 

তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে 

লোরে নয়নযুগ ঝাপি। পদকল্পতরু ১৬** 

বীরকবির এই পদটিতে ভাবী বিরহের একটি ু জ্জর চিজ দেওয়া হইয়াছে ॥ 

নায়িকা! নিজের মন্রণেৰ আশংক। প্রকাশ করিতেছে! 

9 



৫৩০ বৈষব-পদাবলা সাহিত্যের পশ্চাৎপ ও উৎস 

কাস্তে কত্যপি বাসরানি গময় ত্বং মীলয়িত্বা দৃশো 
বস্তি ম্বব্তি নিমীলয়ামি নয়নে যাবন শৃস্তা দিশঃ | 

আয়াতা বয়মাগমিস্যথ সুনৃদ্বর্গশ্ত ভাগ্যোদয়ৈঃ 
সংদেশো বদ কম্তবাভিলিত-তীর্ধেধু তোয়াঙ্জলিঃ ॥ 

( সহুক্তিক )২।৫২।১ 

--£হে কান্তে, দিন কতক চোখ বুজিয়া তুমি কাটাইয় দাও, “আচ্ছা আচ্ছা! 
চক্ষ নিমীলন করিব যে পধ্যন্ত না সমস্ত দিক শুন্য হইয় যায়'। “এই আমি 

আলিতেছি' | “বন্ধুবর্গের ভাগ্যোদয়ের জন্ত যাত্রা কর। «তোমার কোন 

অভিলাষ (সংবাদ ) থাকিলে বল'। “তীর্থে আমার জন্য তর্পণ করিবে অর্থাৎ 
আমি মরিয়া যাইব ।, 

'সছুক্কিকর্ণাম্বতে' কালিদাস নন্দীর একটি পদে ভূত বিরহের চিত্র আছে। 
বিরহিণী রমণী সথীকে বলিতেছে 

সখি মলয়জং মু ক্ষারং ক্ষতে কিমিবার্প্যতে 
কুহ্বমমশিবং কামস্যৈতৎ কিলামুধমুচ্যতে | 

ব্জনপবনো ম! ভূচ্ছাসান্ করোতি মমাধিকা- 
সপচিতবলে ব্যাধাবশ্মিন্ মুধা ভবতি শ্রমঃ ॥ সহুক্তিক ২।২৭।৪ 

--“সখি, মলয়জ চন্দন পরিহার কর, ইছা ক্ষতস্থানে ক্ষারের মত মনে 
হইতেছে, কুম্বম তো অশিব, ইহাকে কামদেবের অস্ত্র বলা হয়। পাখার 
বাতাষ দিও না, আমার দীর্ঘশ্বাস অধিকতর বাড়িয়া যায়, ক্রমবর্ধমান এই 
বাধিতে তোমার সমস্ত শ্রম বৃথা হইবে ।” 

কবি শেখরের একটি পদেও বিরহিণী রাধার বিরহ-বেদনার কথা প্রকাশিত 
হইয়াছে। সধী-দৃতী কষ্ণকে অগ্ন-মধুর ভাষাম্ম বলিতেছে। 

নিজ কর পল্পব অঙ্কে না পরশই, 

শঙ্কই পঙ্ষজ ভানে। 
মুকুর তলে নিজ মুখ হেরি স্ন্দরী 

শশী বলি হরই গেয়ানে ॥ 

মাধব দাক্ষণ প্রেম তোহারি। 

যো ছাম হেরলু তেও অহ্মানলু' 
ভাগে জীবই বর নারী ॥ 

চন শীকর অনলকনা সম 
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মেহ উঠ বিষকাই। 
দীর্ঘ নিশ্বাম পবন দবে দাবই 

জীবই কোন উপাই॥ 

কহ কবি শেখর ভালে তৃ'হ নাগর 
ভালে তুয়৷ প্রতি কর আশে। 

আপন মরম জনে এতেক নিঠরপণ 
আন কি কাজ কি ভাষে ॥ (বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা--৩২৩) 

সহ্ক্তির শঙ্গার-প্রবাহে অজ্ঞাতনামা কোন কাবির রচিত একটি প্রাচীন 
সংস্কৃত শ্লোক দেখি। নায়কের বিরহে নায়িকার অবস্থার বর্ণনা দেখা যায় এই 

কবিতাটিতে । নায়িকার দশমীদশার ব্ণনাও পাইট। অমরুশতকে (৭৮) 

এই পদটি দেখা যায়। বূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীষ্চে (৩৬৪ ) রুত্রকবির নামে 

প্রচলিত এই পদটি "রাধাসধ্যা এব কৃষে সন্দেশঃ” বষ্দিয়া গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ 

রাধা-প্রেম গীতিকা ও লৌকিক প্রেম-গীতিকার সংক্ষিশ্রণ হইয়াছে । 
অচ্ছিন্নং নয়নান্বু বন্ধুষু কৃতং চিন্তা গুরুভ্যোপিতা 
দত্তং দৈন্তমশেষতঃ পরিজনে তাপ: সধীঘাহিতঃ | 

অগ্থ শ্বঃ পরিনির্বতিং ব্রজতি সা শ্বাসৈঃ পরং খিস্যতে 
বিশ্রদ্ধ ৷ ভব বিপ্রয়োগজনিতং ছুঃখং বিভক্তং তয়া ॥ 

(সহৃক্তি ২৩২।২ ), ( পচ্ঠাবলী ৩৬৪ ) 

দূতী নায়ককে বলিতেছে,_“অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত নয়নাদ 

মাত্মীয়জনে সমর্দিত হইয়াছে । গুরুজনে চিন্তা সমপিত হুইয়াছে, পরিজনে 

তাহার ছুঃখ বিতরিত হইয়াছে । সধীজনে সংভাপ প্রদত্ত হইয়াছে, আজ বা 

কাল সে পরানির্বৃতি প্রাপ্ত হইবে, দীর্ঘ নিরস্বাসে খিশ্ন হইয়াছে, অতএব নিশন্ 

হও, সে কি বিয্বোগজনিত ছুঃখ ভাগ করিয়া দেয় নাই। 

বিষ্তাপতির রাধাও কৃষ্ণ-বিরহে বলিতেছেন__ 
পিয়। গেল মধুপুর হম কুলবাল! | বিপথে পরল জৈছে মালতীমালা৷ ॥ 

কি কহুসি কি পুছসি স্থন প্রিয় সজনি। কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥ 

নয়নক নিম্দ গেও বয়ানক হাস। সুখ গেও পিআ৷ সঙ্গ ছুধ হম পাস 
ভনই বিদ্ভাপতি স্থন বরনারি | সুজনক.কুদিন দিবস ছুই চারি ॥ 

( পদকল্পতর, ১৬১৪.) 
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তুলনীয়-_রবীজ্জনাথ 
বিসরল বিসরল সো অব বিসরল 

বৃন্দাবন হুখসনগ 
নবনাগরে সখি নবীন নাগর 

উপজব নব নব রঙ্গ । 

ভান কহত-_অয়ি বিরহ কাতরা 

মনমে বাধহ যেহ 

মুগ্ধ! বালা, বুজই বুঝলি-ন। 
হমার শ্টামক নেহ। ভাম্মিংহের পদাবলী । 

গাহাসত্তদইর একটি গাথায় আছে, বিরহ-বিধুর1 নায়িকা সখীদের নিকট 
নিজের দুঃসহ বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছে । বিরহে তাহার মৃত্যুর 

আশংকাও দেখ! দিয়াছে । নায়কের আগমন ত্বরান্বিত করিবার জন্য নায়িক' 

চাতুর্যের সহিত সথীদের প্ররোচিত করিতেছে-_ 
অহঅং বিওঅতগুঈ ছুস্সহে! বিরহাণলো চলং জীঅং। 
অগ্লাহিজ্জউপি সহি জাণাসি তং চেব জং জুত্তং ॥ 

(গাহাসতস্ঈ ৫৮৬) 

--আমি (দয়িতের ) বিরহে কৃশ হইয়াছি, বিরহের অনল ছুঃসহ বোধ 
হইতেছে । জীবনও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে । হে সখি, যাহা 

এখন তুমি উপযুক্ত বলিয়া মনে কর, তাহাই আমাকে বল, ( অর্থাৎ নায়ককে 
আনিবার জন্ত যাও )। 

গাহাসঙসঈর আর একটি পদে দেখি, বিরহিণী নায়িকা সঘীকে নিজের 

বিরহ-বেদনার ছুঃসহত্ব সম্বন্ধে বলিতেছে । মিলনের সময় যে জিনিষ আনন্দদায়ক 
হয়, বিরছে তাহাই বেদনাদায়ক হইয়া পড়ে। নায়ক যাওয়ার ধঙ্ষে লঙ্গে 
সব বিদ্বাধ হইয়া যায়, 

গরিওস-নুন্দরাইং স্ুরএ নুলহস্তি জাই লোক্থাইং । 
তাইং চিচজ উপ বিরছে খাউগুগিপাইং কীরস্তি। গাঁ স. ৯৬৮ 

স"*মিলনের-লষর ( রষণীর। ) যে সকল সন্তোষ-প্রদানকারী বুখগুজি অন্ুভব 

করিয় খাঁকে, বিরহে দেইগুকি ভুক্তবন্তর ঘমনের মত বেদনাদায়ক বলিয়া! 
আনে হয়।' 
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বৈষ্ণব পদাৰলীতে দেখি কৃষ্ণ-বিরহে বাধা সখীদের নিকট বলিতেছেন, 
কু-কুটির ও যমুনা-পুলিনে একদা কৃষ্ণের সহিত ুখ অনুভব করিযাছিলাম, 
সেইগুলিতে এখন ক্ৃ্ণ-বিরহে কেন করিয়! যাইব । 

কখন ন জানি আমি বিচ্ছেদের জাল1। কে করিবে অন্থখন ক্রন্দনের রোল ॥ 
কে মহিবে ইহ স্থখ হইয়া অবলা ॥ কে হেরিবে শৃ্ত কদম্বক কোর। 

মরিব মরিব সখি না রাখিব জীউ। কে যাওব এছন কুঞ্চক ওর ॥ 

কে রাখিবে দেহ ন! হেরিয়ে সেই পীউ ॥ নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব। 
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল। কহে বলয়াম হাম আগে সে মবিব ॥ 

--বলরাষ দাস ( পদকল্পতরু, ১৬১১) 

বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে প্রীকৃষণের মথুরাগমনে ফ্ীরাধা বিরহে নিজের ছুঃসহ 
বিরহ-বেদনা সখীদের নিকট প্রকাশ করিতেছেন ॥ তাহার জীবনও যাইবার 
উপক্রম করিয়াছে। প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ না আমিলে স্নাধার যে মৃত্যু অনিবার্ধয 
তাহাও বৈষ্ণব কবিগণ রাধার মুখ দিয়া চা যাইয়া কৃষ্কে 
আনিখার জন্ত রাধা চাতুর্ষ্যর সহিত সখীদের | মর্মজা! সথী- 
দৃতীগণ মখুরায় কৃষ্ণের নিকট গিয়া রাঁধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন । দূতী- 
সখীগণ কখনও পরুষভাবে কখনও বা নরম স্থরে কৃষণকে প্ররোচিত করিতেছেন, 
বনদাবনে রাধার নিকট আসিবার জন্য । লৌকিক-প্রেমের কাব্যে সধী-দূতীর 
এই কাধ্যাটি বহু পূর্বেই লক্ষ্য করি। নায়ক-নায়িকার প্রেমের বিরহ-মিলনে 
সখীদের এই ভূমিকা প্রাচীন ভারতীয় প্রেমকবিতার একটি বিশিষ্ট রীতি । 
নায়ক-নায়িকার প্রেম বিহ্বার্দ হইয়! যাইত সখী-দূতীরা যদি সাহায্য ন। করিত | 
প্রেমের বিভিক্ন পর্ধ্যায়ে সখীদূতীর উল্লেখ করিয়াছি । বৈষব কবিগণও 
পূর্বকালীয় কবিগণ-্থষ্ট সখী-দূতী-চাতুর্ধ্য রাধারুষ্ণ-প্রেমলীলাতেও গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

“মহানাটকে'র একটি গ্লোকে বিরহের চষৎকার বর্ণনা দেখা! যায়। পদটি 
সহুৃক্তিতে ধর্মপালের বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে 

হারে! নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণ!। 

ইদানীমাবয়োর্দধ্যে সরিৎসাগরভূখরা ॥ (লহুক্িকঃ ২৮৬২) 
-্বিচ্ছেঘ্ের আশংকা করিয়া আমি কঠে।ছার: পরিতাম না, এখন (প্রবাসে) 

আমাদেন্স (আমার হয্টিত ও আমি) উভয়ের মধ্যে নদী, সাগর ও পর্বত 

' ব্যবধান ) রহ্য়াছে। 



৪৩৪ বৈফষ-পদ্গাথলী নাহিতোযর পশ্চাৎপট ও উৎস 

কবি বিস্তাপতি এই শ্লোকের ভাবটিকে অবলম্বন করিদ্বা একটি পদ রচনা 
করিয়াছেন-_ 

বিস্তাপতি--" 
চীর চন্দন উরে হার নদেলা। সো অব নদী গিরি জাতর ভেল! ॥ 

পদকল্প তরু) ১৬৭৭ 

(রাধা! বলিতেছেন )- যাহার সঙ্গে মিলনের বাধা হইবে আশংকা করিয়া 
আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন ব্যবহার পরিতাম ন! সে আজ নদী ও পবতের ব্যবধানে 

মথুরায় গিয়াছে । 
প্রাচীন একটি ₹ংস্কত শ্লোকে বিরহিণীব চমত্কার বর্ণনা পাই। পদটি 

'সাহিত্যদর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথের পিতার রচিত বলিয়া গৃহীত 

হুইয়াছে। 

চিন্তাভিস্তিমিতং মনঃ করতলে লীন! কপোলস্থলী 

প্রত্যুষক্ষণদেশ-পাওু-বদনং শ্বাসৈকথিষ্নোই ধরঃ। 
অন্তঃশীকর-পদ্মিনী-কিশলয়ৈ নোপেতি তাপঃ শমং 
কোহইন্তাঃ প্রাধিত-ছুলভোইস্তি সহতে দীনাং দশামীদৃশীম্॥ 

সা.দ ৩য় পরিচ্ছেদে (৩১৯৪ ) 

(বিরহিণীর অবস্থা দেখিয়া সথী বলিতেছে )- চিন্তা করিতে করিতে 

আমার সধীর মন অচঞ্চল, করতলে রক্ষিত কপোল প্রভাতের বিবর্ণ চন্দ্রের 

স্তায় পাও্র, দীর্ঘনিঃস্বাসে ইহার অধর ক্ষীণ হইয়াছে, জলার্জ কোমল পদ্মপত্রও 
উহার শান্তি বিধান করিতে পারিতেছে না, কে সেই প্রাথিত ছুর্সভব্যক্তি 

যাহার জন্য আমার প্রিয়সধীর এই অবস্থা । 

গোবিম্দদামের একটি পরেও বিরহের দশ অবস্থার বর্ণনা দেখা যায় 
অঙ্গে অনঙ্গ জর মরমে বিষম শর 

কহি জীবন জার।। 

করতলে বয়ান নয়ান ঝরু নীঝর 

কুচযুগে কাজর ছাগা। 

মাধব তৃহ মধুপুর দূর দেশ। 

ও অবল। চির বিরছে বেয়াধিনী 

দশমী দশা পরহেশ ॥ 



গধাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্ভৃকা ৫৩৫ 

বিগলিত কন্ধু- বলয় কর কিশলয় 
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহ] । 

জন্ধ অবধিক শশীরেহা ॥ 

তন্ছমন জোরি গৌরী তোহে সৌপল 
কনয়জড়িত মণিরাজ। 

গোবিন্দদাম ভণি কনয়! বিহনে মণি 

কব হু না হৃদয়ে সাজ॥ 

(বৈ. প. পৃ. ৬৫১) 

ভবভূতির “উত্তমরামচরিতে'র তৃতীয়াংকে একটি কবিতা আছে। তাহাতে 

দেখি সীতার করম্পর্শে রাম চেতনা লাভ করিতেঙ্ছেন। 
আলিম্পন্নমৃতমকৈরিব প্রলেপৈ-  রস্তর্বা ঝঁহিরপি শরীরধাতুন্। 

সংস্পর্শ: পুনরপি জীবয়ন্নকস্মা-.  দানন্দাঙ্ছপরবিধং তনোতি মোহম্। 
(উত্তররামচরিত, তৃতীয় অন্ক ) 

_ সীতার ( স্পর্শ) অম্ৃতময় প্রলেপে অন্ত ও বহিঃ শরীর ধাতুকে আলিগঠ 

করিল এবং পুনরায় জীবিত করিয়৷ আনন্দহেতু মোহ বিস্তার করিল। 

ইহার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের একটি পদ্দের তুলনা করিতে পারি। 

পদটিতে আছে কৃষ্ণের স্পর্শে রাধা জীবনলাভ করিতেছেন । 

কষ পরশিল করে শরীর রাধার । বিহড়িল আষ্টধাতু আছিল তাহার 

প্ররুষ্ণ-কীর্তন, বাপখণ্ড 

গ্ীত-গোবিন্দের একটি পদে রাধার বিরহ্-ছুঃখ বণিত হইয়াছে__ 
আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সধী-মালাপি জালায়তে 

তাপোপশ্বসিতেন দাবদহন-জবাল। কল্পয়তে। 

সাপি ত্বঘিরহেণ হস্ত! হরিণী রূপায়তে হা কথং 

কন্দর্পোইপি যমায়তে বিরচগ্থাদূর্লবিক্রীড়িতম্॥ গী গো" ৪1১ 

_.সব্ী কুফকে বলিতেছে-_তিনি (রাধা ) গৃহকে অরণ্য মনে করিতেছেন, 

প্রি সধীদের সঙ্গ জাল! দিতেছে, নিঃশ্বাসের উত্তাপ অগ্নির শিখার মত মনে 

হইতেছে, হায় তোমার বিরহে সেই রাধা হুরিণীর মত ছটফট করিতেছে, 

মনও স্বত্যুতুল্য সনে করিতেছে । এখানে প্রোফিত-পতিক। রাখার তু 

নিবোন কর! হইয়াছে । 



৫৩৬ মৈকব-পধাবলী সাহিত্যের গশ্টাৎপটি € উৎম 

বৈফাব কি জয়দেব প্রাচীন কাব্য-বীতিকে অনুসরণ করিয়া উক্ত কবিতাটি 
লিখিয়্াছেন। ইহার সহিত আমরা এই প্রাচীন কবিতাটির তুলনা করিতে 
পারি। পদটি বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণে উদ্ধত হইয়াছে । 

চন্দ্রায়তে শুরুক্চাপি হংসো হংসাগ্নতে চারুগতেন কাস্তা। 

কাস্তায়তে স্পর্শ হথখেন বারি বারীয়তে ত্বচছতয়! বিছায়। 

[ সাহিত্য-দর্পণ, দশম পরিচ্ছেদ ) 

ইহার সহিত বৈষব পদাবলীতে উদ্ধাত গোবিন্দদাসের একটি কবিতার 
তুলনা! করা যায়। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে রাধা ছঃখ-বেদনায় মুহ্মান 

হইলেন। দুতী-সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার উদ্বেগ ও জাগরণ দশা বর্ণনা 
করিতেছেন-_ 

রীঝলি রাজ-নগর মাহা ভোয়।  রঙজিনী সঙ্গে বঙ্গে মন মোয়॥ 

রসময় রাস-বসিক ত্রজনাবী | রোই রোই তুয়৷ পদ্থ নেহরি ॥ 

রাধা রমণ রতন তু দূর । রবিজা-রোধে রমবীগণ ঝুর ॥ 
রাকা! রজনী রজনী-করজাল। রোই রোই বোলত মরমক শাল ॥ 
খতৃপতি-রাতি দিনছি দ্রীনহীন।  রপবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন ॥ 
রতিপতি রোখে রহিত রস-লেশ। রূপ নিরুপম রহ অবশেষ ॥ 

রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস। রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস। 
( পদকল্পতরু, ১৮৯৫) 

“সহুক্তিতে' উদ্ধাত উমাপতি ধরের একটি কবিতায় বিরহিণী নায়িকার 

চিন্ত পাওয়া! যায়। সধী নায়কের নিকট নায়িকার বিরহ ঘ্ণন! করিতেছে । 

হারং পাশবদাচ্ছিনতি দহনপ্রায়াং ন বত্বাবলীং 
ধত্তে কণ্টকশস্কিণীব কলিকাতল্লে ন বিশ্রাম্যতি। 
ত্বামিন্ সম্প্রতি সান্দ্রচন্দনরসাৎ পক্কাদিবোখেগিনী 
সা বাল! বিসবল্পবীবলয়তো ব্যালাদিব অন্ততি ॥ 

সহৃক্তিকঃ ২৩৫।৫ 

-স*লেই বাল। হারটিকে পাশবৎ ছিড়িয়া ফেলে, জালাময়ী রত্বাবলী ধারণ 
করে না, কলিকাঁশষ্যাকে ক্টকবৎ মনে করিয়া শয়ন করে না। হেত্বামিন্ঃ 
দে এখন গা চন্দননললকে পঞ্চ মনে করিয়া উদ্বেগ্িত হয় এবং স্পা বলক্কে 
অর্গবং ভা করে। হইছার সহিত জয়দেবের গীত-গোবিষ্ের পদটি রণ করা 
হাইতে পারে । 



পদাবলী লাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা দল 

স্নধিনিছিতমপি হারমুদারম্। লা মন্ততে কৃশতঙ্থরিব ভারম্॥ 
রাধিকা তব বিরহে কেশব। নরসমহ্ণমপি মলযজপদ্ধম্ । 

পশ্ঠতি বিষমিব বপুষি সশস্কম্ ॥ 

-কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয্াছেন যে, 

স্রনোপরি বিন্তত্ত মনোহর হারকেও ভারবোধ করিতেছেন। গাত্রসংলিপ্ত সরল 
মন্ণ মলয়জ চন্দনকে তিনি বিষজ্ঞানে সভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছেন। 

কবি গোবিন্দদাস কুষ্ণবিরহে রাধার ছুঃসহ বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। সখী- 

দৃতী কষ্ণকে বলিতেছে-_ 

কষ কুষ্ধর ভেল কোকিল শোকিল 

বৃন্দাবন বনদাব। 

চন্দ মদ ভেল চন্দন কন্দন 

মারুত মারত ধাবর 
কতয়ে আরধব ॥ 

তোহে বিক্ বাধাময়ি |ভৈল রাধা ॥ 

কঙ্কণ কঙ্কণ কিন্কিণি শঙ্িণী 

কুগুল কুগুলি ভান। 

যাবক পাবক কাজর জাগর 
মুগমদ মদ-করী মান ॥ 

মনমথ মন মথে চঢ়ল মনোরথে 

বিষম কুহ্থম*শর জোরি। 

গোবিন্বদাঁস কহয়ে পুন এতি খনে 

না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি ॥ 
পদকল্পতরু, ১৮৯৩ 

বিরহের অবস্থায় নায়ক ও নায়িকা প্রিয়া বা প্রিয়কে দ্বপ্পে দেখিয়া বিরহ 

বিনোদন করিয়া থাকে । ভারতীয় প্রেম-কবিতার একটি প্রসিদ্ধ রীতি। কোন 

কোন সময়ে বিরহে নায়িকার ব! নায়কের নিত্রাও আসে না। 

গাহাসভসঈর একটি পদে আছে নায়িকা ছুঃসহ বিরহে কষ্ট পাইতেছে 

দেখিস লখীরা! ্বপ্রে নায়ককে দেখিয়া! বিরহ বিনোদন করিতে বলিতেছে। 

তাহাতে নাহিক! বলিতেছে, দর়িতের বির নিক্াই আসে না, খ্বপ্প দেখিব 

কি করিয়া? 



৫৩৮ বৈধব-পদ্াবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

ধা তা মহিলাও জা! দইস্সং লিবিণএ বি পেচ্ছস্তি। 
পিচ্দ ব্বিঅ তেণ বিণা ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং | 

গাহাসত্তসঈ ৫1৯৭, 

যাহার! প্রিয়জনকে হ্বপ্রেও দর্শন করে সেই মহিলারা ধন্ত, তাহাব 
(নায়কের ) বিরহে আমার নিজ্রাই আসে না, কে স্বপ্ন দেখিবে। 

এখানে দেখি বিরহে নিপ্রার অভাবে স্বপ্ন দর্শন ঘার চিত-বিনোদন সম্ভবপর 
নহে বলিয়! নায়িকা! সধীকে নিজের দুঃখ জানাইতেছে। 

রূপ গোত্বামীর উজ্জবল-নীলমণিতে অনুরূপ একটি পদ পাওয়া যায়। কষ 
বিরহ-বিধুরা প্রীরাধা সধীদের বলিতেছেন। পদটি পদ্যাবলীতে ধন্য কবির নামে 
প্রচলিত। 

যাঃ পশ্ঠস্তি প্রিয়ং ম্বপ্রে ধন্যাস্তা সথি ঘোষিতঃ | 

অশ্মাকং তু গতে কৃষ্ণ নিত্রাপি বৈরিণী॥ পদ্যাবলী ৩২২ 
--“হে সখি, যাহারা দয়িতকে স্বপ্নে দর্শন করে সেই সমস্ত মহিলাই ধন্য, 

কষ মথুরায় চলিয়া! যাওয়ায় নিদ্রাও আমাদের শত্রুতা করে, অর্থাৎ নিত্রা ন। 
থাকায় শ্বপ্নদর্শন ঘটে না ।, 

এখানে দেখিতেছি প্রাকৃত নায়িকা ও শ্রীরাধা একই স্থুরে কথা বলিতেছেন। 

গাহাসত্তসঈ্ঈর একটি পদে আছে, সখী নায়কের নিকট নায়িকার বিরহ-ছুঃখ 
নিবেদন করিতেছে । 

তুহ বিরহুজ্জাগরও সিবিণে বি ৭ দেই দংসণ-সহাইং । 

বাহেণ জহালোঅণবিণোঅণং সে হঅং তং পি ॥ গা. স. ৫1৮৭ 

--“তোমার বিরহহেতু জাগরণ (নায়িকাকে ) স্বপ্নে তোমার দর্শনজনিত 

স্থখ দিতেছে না, যাহাও সামান্যমাত্র দূর হইতে হুখ-দর্শন--তাহাও নয়ন দুইটি 
বাম্পে আচ্ছন্ন হওয়ায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে ।? 

কালিদানের অভিজ্ঞান--শকুস্তল। নাটকের ষষ্ঠ অন্কে দেখি রাজ! ছুত্যন্ত 
শকুস্তলার বিরহ ন্বপ্ন-দর্শনের হারা এবং শকুস্তলার প্রতিকৃতি রচনা করিয়া 

বিনোদন করিতেছেন । 
প্রন্ধাগরাৎ খিলীত্ৃতঃ তন্তাঃ স্বপ্পে সমাগমঃ। 
বাশস্ত ন দদাত্যেনাং ভ্র্ং চিন্রগতামপি 

শাকুস্তলে ্ঠ অংক 
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--(ছুন্তস্ত সখা বিদূষকের নিকট বলিতেছেন )-__ 
'জাগরণহেতু তাহার ( শকুস্তলার ) সহিত দ্বপ্রে মিলনও রুদ্ধ হইয়া 

গিয়াছে। বাম্পও চিত্রগত ইহাকে দেখিতে দেয় না।' কালিদাসের মেঘদূতেও 
দেখি যক্ষের বিরহে ষক্ষপত্বী চিত্র শ্রাকিয়৷ বিরহ বিনোদন করিতেছে । 

“আলোকে তে নিপততি পুর! সা বলিব্যাকুল। ব! 
মৎসাদৃশ্তং বিরহতন্থ বা ভাবগম্যং লিখতি”। উত্তরমেঘ, ২৫ 

মেঘদূতের আর একটি গ্লোকে বিরহী যক্ষের ম্বপ্র-বিনোদন উল্লেখিত 

হইয়াছে 
মামাকাশ-গ্রণিহিততূজং নির্দয়াঞ্লেবছেতো- 

লরবধায়ান্তে কথমপি ময়! হ্বপ্রসংদর্শলেন। 

পত্যন্তীনাং খলু বুশ! ন স্থলী-দেবসষ্ঠানাং 
মুক্তান্থুলাস্তরু-কিসলয়েঘশ্রলেশাঃ পড়্স্তি ॥ --মেঘদূত 

--(যক্ষ বলিতেছে ) 'আমি ক্প্রাবস্থায় কোন্নরূপে তোমায় লাভ করিয়া 

আলিঙ্গন করিতে আকাশে বাহু প্রসারণ করিলে পর আমার সেই অবস্থ! 

দেখিয়! বন-দেবতাগণের যুক্তাফলের ন্যায় নয়নজঙ্গ যে বৃক্ষপল্পবে পতিত হয় 

নাই এমন নহে । 

জ্ঞানদাসের পদে আছে, বিরহের আতিশযো রাধা হ্বপ্র দেখিতেছেন কৃষ্ণ 

আমিয়াছেন কিন্ জাগিয়! উঠিয়া বেদনায় উত্কণ্ঠায় অস্থির হইয়া পড়িতেছেন__ 
স্বপনে দেখিলু' সোই মোর প্রাণনাথ। যে দেশে পরাণবন্ধু সেই দেশে ঘাব। 
সমুখে দাড়াঞ্া। আছে যোড় করি হাথ ॥ পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব ॥ 

পুন ন! দেখিয়! প্রাণ ধরিতে না পারি । জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া। 

কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি ॥ আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া ॥ 

পাইয়৷ পরাণ নাথ পুন হারাইলু | ( পদকল্পতরু, ১৭১ ) 
আপন করম দোষে আপনি মরিলু ॥ (বৈ- প. পৃ. ৪৫২) 

_-পূর্বরাগের বিরহাবস্থা বর্ণনা করিবার সময় স্থপ্প সমাগষের মোটিফ, বর্ণনা 

করিয়াছি। বিরহাবস্থায় ক্বপ্র-মিলন প্রাচীন ভারতীয় কবিতার একটি ধারা” 

বৈধকব প্রেম গীতিকায়-ও দেখি বৈষব কবিগণ ম্বপ্র-মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। 

এই স্বপ্লমিলন “গৌণ সম্ভোগের” মধ্যে ধরিতে হয়। 

বৈঝব-পদাবলীতে দেখিতে পাই, বহু বৈষব কবি স্বপ্র-মিরনের পর 

নিজাতঙ্গে বিরহিনী রাধার খে বর্ণনা করিয়াছেন । এই স্বপ্নসমাগম মোটিক 
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(8998) (উপাদ্দানকারণ ) আগেই সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। 

কালিদাস তীছাত্ম “কুমার-লম্তব' কাব্যে উমার তপন্তা প্রসঙ্গে এই ব্যাপারটির 
"উল্লেখ করিয়াছেন। ঙ্সোকটি আর একবার উদ্ধ'ত করিতেছি । 

ভ্রিভাগশেষাঙ্থ নিশাস্থ চ ক্ষণং 

নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত। 
ক নীলকণ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ, 
অসত্যকগাপিত-বাহু-বন্ধনা ॥ (কুমার সম্ভব ) 

রাত্রি তিন প্রহর কাটিয়া গিয়াছে তখন আমার সখী (পার্বতী) 
একটিবার চক্ষু বুজিয়া অকন্মাৎ জাগিয়া উঠে। 'নীলক্, কোথায় যাও,-_ 
এই কথ অক্ষুষ্টভাবে বলে, আর, যে নাই তাহার যেন গল! জড়াইয়া ধরে । 

প্রাগজ্যোতিষের কবি বন্বকল্পের একটি কবিতা “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' 

দৃতীবচনব্রজ্যায় উদ্ধত হুইয়াছে। দূতী নায়কের নিকট নায়িকার অবস্থা 
নিবোন করিতেছে। 

খলু নারজাক্ষ্যাত্তদবিরন-রোমাঞ্চনিচয়ং 
্বয়ি স্বপ্নাবাপ্ডে দ্বপয়তি পরঃ ম্বেদবিসরঃ | 
বলা কর্ষক্রট্যদবলয়জবংকার-নিনাদৈর, 

বিনিদ্রায়াঃ পশ্চাদনবরতবাম্পাস্থুনিবহাঃ ॥ 
কবীন্দ্রবচসমুচ্চয়ের ( হুভাবিতরত্বকোষ ) দূতীবচনব্রজ্য। ৷ 

বৈষ্ণব কবিগণ সাধারণ পাধিব নাপ্নিকার মত শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা 

করিয়াছেন। এখানে ছুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। 

র[মানন্দ বন্ছ--( রাধা স্ীকে বলিতেছেন )-- 
তোমারে কহিয়ে সথি স্বপন কাহিনী। 

পাছে লোক মাঝে মোক হয় জানাজানি ॥ 
শাঙন মাসের দে বিষি কিমি বরিখে 

নিন্দে তঙ্ছ নাহিক বলন। 

সাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর 

মুখ ধরি কয়ে চুক্বন। 

খলি ছষবুর বোল পুন গুন দেই কোল 
লাজে মুখ স্বছিল যোড়াই। 
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আপন! করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন 
বলে কিনা বাচিয়। বিকাই ॥ 

চমকি উঠিয়া জাগি কাপিতে কাপিতে সখি 

যে দেখিস্থ সেহো৷ নহে সতি। 

' আকুল পরাণ মোর ছুনযানে বছে লোর 
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥ 

৫৪৯ 

কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্জিনী 
কত রঙ্গ ভঙ্িম৷ চালায়। 

কহে বন রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে 

কেন বিধি চিয়াইলে তায় বৈ. প. পৃ. ১৮৮ 

পদকল্পতরু, ১৪৫ 

জ্ঞানদাস-- 

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এখা শুনাশুন পরাণের সই। 

স্বপনে দেখিলু যে শামলবরণ দে তান্থা বিচ আর কারো নই ॥ 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন রিঞ্ি কিমি শবদে বরিষে । 
পালক্কে শয়নরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্ম যাই মনের হুরিষে ॥ 

শিখরে শিখগুরোল মত্ত দাছুরী বোল কোকিল কুহরে কুতুহলে। 

ঝিঝা ঝিণিকি বাজে ভাহুকী লে ঘন গরজে ব্বপন দেখিস্থ হেন কালে ॥ 
নয়নে পৈঠল সেহা হৃদয়ে লাগল লেহ  শ্রবণে ভরল সেই বাণী। 

দেখিয়া! তাহার বীত যে করে দারুণ চিত ধিক্ রহু কুলের কামিনী। 
রূপে গুণে রসসিম্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে 
বমি মোর পদতলে পায়ে হাত সেই ছলে আম! কিন বিকাইলু বোলে ॥ 

কিবা সে ভূকুর ভঙ্গ ভূ্ষণভূষিত অঙ্গ কামযোহে নয়নের কোণে। 

হাসি হাসি কথ! কয় পরাণ কাড়িয়া লয় স্ুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥ 

রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোলে অধরে অধর পরশিল | 

অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ 

(বৈ. প. পৃ, ৩*৬, পদকল্লতরু, ১৪৪ 
তুলনীয়-_ 

রজনী শান ঘন ঘন ধেয়া। গরজন ন্বপন ঘেখিন্ু হেন কালে 

সেঙ্িন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে 
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'কোন একটি মেয়ে ছিল, ভালবাপার কুঁড়িধরা তার মন। 
মুখচোরা সেই মেছে চোখে কাজল পরা 

খাটের থেকে নীল শাড়ী নিঙারি নিঙারি চলা । -_ রবীন্দ্রনাথ 

সহিত্য-দর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথের নিজের রচিত একটি শ্লোক 

আছে। কবিবিরহাবস্থায় নায়িকার “তপন'নামক দশার উল্লেখ করিতেছেন। 

প্রবাসী নায়কের প্রতি নায়িকার সথী বলিতেছে। 

“শ্বাসান্ মুঞ্চতি, ভূতলে বিলুঠতি ত্বন্মার্গমালোকতে 

দীর্ঘং রোদিতি, বিক্ষিপত্যত ইতঃ ক্ষামাং ভূজবল্লরীম্। 
কিঞ্চ প্রাণসমান ! কাউিক্ষতবতী ন্বপ্েইপি তে সঙ্গমং 
নিদ্রাং বাঞ্ছতি ন প্রযচ্ছতি পু্র্দঞ্ধো বিধি স্তামপি।” 

( সা. দ. ৩।১২১) 

_-'তোমার বিরহে সে (রূমণী ) অনবরত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, ভূলুন্ঠিত 
হইতেছে, পথপানে চাছিতেছে, বহুক্ষণ ধরিয়া! রোদন করিয়া! দুর্বল বাহু দুইটি 

অস্থিরভারে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রাণপ্রিয় আমার সহিত ম্বপ্পে মিলন হইবে 
এই আশায় নিত্রার আরাধনা করিলেও ছুবিদঞ্ধ বিধি তাহাও দিতেছে না ।» 

কবি বিগ্যাপতি বিরহবিধুর শ্রারাধার অন্ধরূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন 
একটি পদে-_ 

সজল নয়ন করি পিয়! পথ হেরি হেরি 
তিলে এক হয় যুগ চারি । 

বিধি বড় দারুণ তাহে পুন এছন 
ছরহি কয়ল মুয়ারি ॥ 
সজনি কিয়ে কহব পরকার । 

কি মোর করম ফলে পিয়! গেল দেশাস্তরে 
নিতি নিতি মন ঝংকার ॥ 

নারীর ছীর্ঘ নিশ্বাসূ পড়ুক তাহার পাশ 
যোর পিয়া যার কাছে বৈসে। 

পাখী জাতি হদি হও পিয়া পাশে উড়ি যা 
অব ছুধ কহে তছু পাশে । 
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আনি দেই যোর পি রাখহ আমার জীঙ 
কো ইহ করুণাবান। 

বিদ্ভতাপতি কহ ধৈরজ ধর চিত 
তুরিতহি মীলব কান॥ 

( পদ্দকল্পতরু, ১৬৪২ ) 

প্রাচীন একটি প্রারুত ক্লোকে নায়িকার জড়তা দশা বর্ণনা করা হইয়াছে-_ 
ভিসিণীঅল-সঅণীএ ঠিঅং সব্বং সুণিচ্চল্পং অন্গং । 

দীহো৷ দীসাসোহরো। এসে সাহেই জীঅইত্তি পরং ॥ 
সাহিত্য-দর্পণ ৩।১৮৬ 

--"নরম কমলপত্রের শয্যায় শায়িত ইহার সমঞ্ অঙ্গ নিম্পন্দ, কেবলমাত্র 
ঘন ঘন দীর্ঘখ্বাসে ইহাকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে । 

ভক্তকবি নৃপতিসিংহ কৃষ্ণ বিরহে রাধার অন্রূপৃঅবস্থা গ্রকাশ করিয়াছেন। 
দূতী মাধবকে বলিতেছেন-_ 

নদী বহে নয়নক লোরে। মূরছি পল়্ুল তছু তীরে ॥ 
মাধব তৌহারি করুণা অতি বঙ্কা। তোহে নাহি তিরিবধ শঙ্কা ॥ 

তৈথনে ক্ষীণ ভেল শ্বাসা। কোই নলিনী দলে করই বাতাস! ॥ 
চৌদশী চাদ সমান । তুয়া বিস্থ শুন ভেল প্রাণ ॥ 
কোই রোই রাই উপেখি। কোই শির ধুনি ধুনি দেখি ॥ 

কোই সী পরিখই শ্বাস। হাম ধায়লু তুয়া পাশ ॥ 
পালটি চলহ নিজ গেহ। মনে গণি পুরব স্থনেহ ॥ 

পতি সিংহ কৰি ভাণ। মনে গণি বুঝহ সিয়ান। 
( পদকরপতরু, ১৯৪০ ) 

একটি প্রাচীন শ্লোকে বিরহে নায়কের উন্মাদ দশা দেখিতে পাই। 
কবিতাটি “সাহিত্য-দর্পপকার বিশ্বনাথের নিজেরই রচনা । 

প্রাতদ্িরেফ ! ভবত ভ্রমতা সমস্তাৎ 

প্রাণাধিক! প্রিয়তমা মম বীক্ষিত কিম্। 
ক্রুযে কিমোমিতি নখে কথয়াশ্ড তন্মে 

কিং কিং ব্যবস্থাতি কৃতোহস্তি কীদৃশীয়ম্ ॥ 

(বাহিত্যঘর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদে (৩১৭১ ) 
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"ছে প্রিয় জ্হর ভ্রমন, তুমি তো! নানাস্থানে ভ্রষন করিয়া বেড়াও, 
ভুমি কি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তষাকে দেখিয়াছ) (গুঞ্ছনধ্যনি শুনিয়া 
আনন্দে) তুমি কি দেখিয়াছ বলিয়া ত্বীকার করিলে? শীত্র বল, তিনি 

কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছেন? 
বিরহের এই উন্মত্ততায় থাকে প্রিযসঙ্গ-ভূষ্1 ও আত্মবিস্বৃতি। 
এই উন্মাদদশার বিরহহেতু চিত্তের সন্মোহ উপস্থিত হুয়। সেই অবস্থা 

নায়িকার বা নায়কের অস্থানে হাসি, রোদন, গীত ও প্রলাপাদি দেখা দেয়। 
মদন-ক্রিষ্ট নায়ক বা নায়িকার চেতন-অচেতনে ভেদ থাকে না। 

“মেঘদূতে” কালিদাস প্রিয়বিরহে যক্ষের অনুরূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। 
প্কামার্তা হি প্রকৃতি-কপনাশ্চেতনাচেতনেষু* ।”১ 

( মেঘদূত, পূর্বমেঘ ) 

কালিদাসের "শাকুস্তল' নাটকেও আছে শকুস্তলার বিরহে রাজা ভ্রমরকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-- 

অক্রিষ্ট-বালতরু-পল্পবলোভনীয়ং, পীতং ময়! সদয়মেব রতোৎসবেষু; | 
বিশ্বাধরং স্পৃশসি চেৎ ভ্রমর প্রিয়ায়াত্বাং কারয়ামি কমলোদর- 

"_বন্ধনস্থম্॥ ( শাকুস্তলে ষষ্ট )। 
»-“হে ভ্রমর, যদি তুমি পুনরায় আমার প্রিয়ার বিশ্বাধর স্পর্শ কর তাহা 

হইলে তোমাকে আমি কমলিনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া! রাখিব--ষে বিশ্বাধর 
অমলিন নৃতন তরুর নব পল্পবের মত লোভনীয় এবং যাহা আমি মিলনোৎসবে 
অতি ঘত্বের সছিত পান করিয়াছি ।, 

কালিদাসের বিক্রমোরধশীয় নাটকের চতুর্থ অংকে আছে রাজ। উর্বশীকে 
হাক্াইয়া পাগল হইয়! গিয়া ছিলেন, সেই সময় কয়েকটি গান রাজার মুখে দেওয়া 
হইয়াছে। এ গুলির মধ্যে রাজার বিরহ-ছুঃখ প্রকাশ পাইয়াছে। 

এখানে একটি পদ উদ্ধত করিতেছি । 
গোরোচনা-কুস্কুমব্জা চক্কা ভণই। 

মছবাসর-কীলম্তী ধপিআগ দিট্ঠী পই॥ 
(বিকমোর্ধলীয়, চতুর্থ অঙ্ক ) 

১। তু১-নজান অদতৃত প্রেষক স্ীত। 
ছিরঘক জনছ ইহ নাহি জানত 

কহ্তহি' কত বিপরীত ॥ 
গাধাযোহ্দ [ বৈ. প. ৯২৭ পৃ.) 
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_ হে গোরোচনা-সদ্ৃশ পিঙ্গলবর্ণ চক্রবাক, বসন্তবাসরে প্রিয়া আমার 
খেলা করিতেছিল, সেই নারী-কুলধন্ত1 প্রিয়তমাকে কি দেখ নাই 1, 

কুষ্-বিরহে শ্রীচৈতন্তের অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়__ 

ভ্রমই গৌরাঙ্গ প্রভূ বিরহে বিয়াকুল। হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল। 

প্রেম উনমাদে ভেল যৈছন বাউল ॥ কাহা গেও সে সব আনন্দ কেল॥ 

থাবর জঙ্গম যাহে আগে দেখই। খেনে গড়াগড়ি কান্দে খেনে উঠে ধায়। 

বরজ-সুধাকর কাহা তাহে পুছই ॥ রাধামোহন কাহে মরিয়া না যায় ॥ 

_রাধামোহন (বৈ. প. পৃ. ৯১০ ) 

কবি বিদ্যাপতি বিরহক্রিষ্ঠী রাধার উন্মাদ দশা বর্ণনা করিয়াছেন। দূত! 

কৃষ্ণকে বাধার অবস্থা বলিতেছেন-_ 

মাধব ও নব নাগরী বালা । 
তু বিছুরলি  বিহি কটারলী 

ভেলি নিমালিক মালা ॥ 

সে যে সোহাগিনী দেহলি লাগনি 

পম্থ নেহারই তোরা! । 

নিচল লোচন না শুনে বচন। 

ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ॥ 

তোহারি মুরলী সে দিগ ছাড়লি 

ঝামুর ঝামর দেহা। 
জন্গুসে সোনারে কষি কষটিক 

তেজল কনক রেহা ॥ 

ফুয়ল কবরী না বাধে সন্বরি 

ধনি সে অবশ এতা। 

রুখলী খুখলী ছুখলি দেখলি 
সখিনী সঙ্গ সমেতা৷ ॥ 

উসসি উসপি পড়ু খসি খসি 

আলি আলিজন চাহে | 

যাকর বেয়াধি পরাধীন ওখধি 
তাকর জীবন কাছে ॥ 

৩৫ 
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ভণয়ে বিষ্তাপতি করিয়ে শপতি 

আর অপরূপ কথা। 

ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিতে 

ভরম হইল যথা ॥ পদকল্পতরু--১৯১৮ 

তুলনীয়_ 
মুহুরবলোকিত-মগুণলীল! | 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ ( গীতগোবিন্দ ) 

বিদ্ভাপতির পদে আছে-_- 

অনুখন মাধব মাধব সোউরিতে 

স্থন্দরি ভেলি মাধাঈ । 

ও নিজভাব ভাবহি বিসরল 

আপন গুণ লুবুধাঈ ॥ পদকল্পতরু-__-১৬৮৭ 

__ণঅন্থক্ষণ মাধব মাধব ম্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী মাধব হইল। আপন 
গুণে লুন্ধ হইয়া সে নিজের ভাব ও স্বভাব ভুলিয়া গেল ।, 

রূপ গোস্বামীর “উজ্জল-নীলমণিতে” বিরহ-বিধুরা রাধার উন্মাদ দশা বণিত 
হইয়াছে । উদ্ধাব মথুরায় কিরিয়! গিয়া কৃষণকে রাখার বিরহজাত উন্মাদ ব্যাপার 
শুনাইতেছেন-_ 

ভ্রমতি ভবনগর্ভে নিনিমিত্তং হমন্তী 
প্রথয়তি তব বার্তাং চেতনাচেতনেষু। 
লুঠতি চ তুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে 
বিষমবিরহখেদোদ্গাবিবিভ্রান্ত-চিত্তা ॥ 

ডঃ মঃ ( শৃঙ্গার-ভেদ-প্রকরণ ১৫।১৭৫ ) 

-হে মুরারি, তোমার ছুঃসহ বিরহছু:খের প্রাবল্যে দৃণিত-চিত্। শ্রীরাধা 
কখনও গৃহাভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, কখনও বা অকারণ হান্ট করিতেছেন, 
কখনও চেতনাচেতন বস্তকে তোমার বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আবার 
কখনও বা কম্পিতাঙ্গী হইয়া ভূমিতে লুঠনালুষ্ঠন করিতেছেন। 

ভবভূতির “মালতী-মাধবে” বিরহবেদনায় উন্মত্ত মাধবের অবস্থার বর্ণনা 
দেখি। মালতীর বিরহে মাধব মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে-_ 

প্ৈবাৎ পত্রের্রগতিবিচর্রিচ্ছয়া মতপ্রিয়াং চেৎ 
আশ্বান্ডাদৌ তদু কথয়োধবায়ামবস্থাম্। 
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আশাতন্তর্ন চ কথয়ত্যত্যন্তমুচ্ছেদনীয়ঃ 
প্রাণজ্বাণং কথমপি করোত্যায়তাক্ষ্যাঃ স্ এক: ॥ 

( মালতী-মাধব, ৯1২৬ ) 

“হে মাহাত্মাশালী মেঘ, তুমি ইচ্ছান্সারে জগতে বিচরণকরতঃ 

দৈববশতঃ আমার প্রিয়া মালতীকে যদি দেখিতে পাও, তবে তাহাকে আগে 

আশ্বস্ত করিয়া পরে মাধবের অবস্থা বলিবে। কিন্তু তুমি বজিতে বলিতে 

তাহার আশা-কুত্রটুকুকে একেবারে ছিড়িয়। ফেলিও না, কারণ দীর্ঘনয়না 
মালতীর একমাত্র সেই আশাটুকুই কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করিতেছে ।” 

বৈঝুব পনাবলীতে আছে, রুষ্ণ মথুরার চলিয়। গেলে বিরহ-্রিষ্টা রাধার 
এই উম্মাদ দশা! দেখা দিরাছিল | কৃষ্ণ-বিরহে রাধার এই অবস্থাকে “দিব্যোম্মাদ' 

বল। হইয়াছে । 

উজ্জলনীলমণিকার রূপ গোশ্বামী বলেন__ 

এতশ্য মোহনাখ্যস্ত গতিঃ কামপুযুপেযুষঃ | 

ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিবোন্মাদ ইতীর্ম্যতে | 
উদ্ঘূর্ণ চিত্র-জল্লাছ্যান্তত্েদ! বহবো মতাঃ। 

উ. ম.__স্থারীভাব প্রকরণ ১৯০।১৯১ 

“কোনও অনিবার্ধ্য বৃত্তিবিশেষপ্রাপ্ত মোহনভাবেব অদৃত্ুুত ভ্রান্ডিসদৃশী 

স্কৃতিরূপ। বৈচিত্রীকেই “দিব্যোন্মাদ' বলে। ইহার উদ্ঘৃণা, চিত্রজল্প প্রতি 

অনেক ভেদ আহন্ে। চিত্রজল্লের আবার দশটি ভেদ-_প্রজল্প, পরিজল্প, 

বিজল্প, উজজল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজ্ল্প, আজ্তল্প, প্রতিজর্পপ 

ও স্থজল্প। 

ইহার পূর্বে অবশ্ঠ রূপগোম্বামী বলিয়াছেন,_মোদন ভাব এবাসছরে 

উদ্ভূত বিরহদশায় "€দাহন' নামে কথিত হয়। সংক্ষেপে, প্রিছতমের দুর 
প্রবাসজনিত বিপ্রলন্তে মোহনভাব অনৃভূত ভ্রমমরী বৈচিত্রী দশা লাভ করিলে 

“দিব্যোন্মাদ' হয়। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্দে উল্লিখিত 'ভ্রমর-গীতা' অংশট্রকু 

দিব্যোক্সাদের প্ররষ্ট উদাহরণ। প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ মখুরাঁয় চলিয়া গেলে বিরহিশী 

রাধ৷ তখ! গোপীদ্দের জীবনে অপূর্ব ভ্রমমরী বৈচিত্র দেখ] দিয়াছিল। 

চৈতন্তজীবনীতে ও গৌরপদাবলীতে প্রীচৈতন্তের দিব্যোন্মাদের বিবরণ 

দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্ত নবদ্বীপে অবস্থানকালে অনেক সময় কৃষ্ণপ্রেমে 
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বিভোর হুইয়া থাকিতেন। . শ্রীমস্তাগবতে বণিত 'ভ্রমরগীতা'র “দিব্যোম্মাদে'র 
প্রভাব শ্রচৈতন্তের জীবনেও দেখা যায় । ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্ত গোপীভাবে 

ভাবিত হইয়া শিষ্যদের বাশের খুটি লইয়া মারিতে গিয়াছিলেন। নীলাচল- 

জীবনে শ্রীচৈতন্ত কৃষ্ণবিরহে এই দিব্যোন্নাদ অবস্থায় রাত্রি-দিন বিভোর হই, 
থাকিতেন, তখন আর তাহার বাহ্জ্ঞান থাকিত ন। সর্বদা! তাহার ভ্রমী 

চেষ্টা দেখা দিত) শ্রীচৈতন্তের গুরুর গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী জীবনের শেষ ক্ষণে 
এই “দিব্যোন্মাদ' দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

প্রাচীন কবিগণ লৌকিক প্রেম-কবিতার ভিতর বিরহদশায় নায়ক-নায়িকার 

উন্মত্ত অবস্থা (বা! পাগলামি ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে “উন্মাদদশা' বল? 

হইয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণ ভগবৎ-প্রেমের উন্মাত্ততাকে “দিব্যোন্মাদ” বলিয়াছেন 

অর্থাৎ কষ্চবিরহে রাধার বা রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দের প্রেমোন্মত্ততাকে 

“দিব্যোন্মাদ' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। ন্ব্গায় বা ভগবৎ-প্রেমের অপুধ 
ভ্রমময়ী চেষ্টাকে “দিব্যোন্মাদ' বলা হইয়াছে! 

শ্রীমদ্ভগবতের দশমন্কন্বের একটি পদে রাধার দিব্যোন্মাদের অবস্থা দেখি-_ 
মধুপ ! কিতববন্ধো মা স্পৃশাংদ্রিং সপত্থ্যাঃ 

কুচবিলুলিত-মালাকুক্কুমশ্মস্রভির্নঃ । 

বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদ: 
যছুসদসি বিড়ন্্যং যস্ত দুতত্ত্মীদৃক্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭১২ 

উক্ত গ্লোকের ভাব লইয়া জ্ঞানদাস একটি পদ রচনা! করিয়াছেন-_ 

যোই নিকুপ্জে রাই পরলাপয়ে 

সোই নিকুগ্ত সাজ। 

স্থমধুর গুঞনে সব মনরঞনে 
মীলল মধুরকর রাজ ॥ 

বাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত 

হেরইতে বিরহিনি রাই। 

সখি অবলম্বনে সচকিত লোচনে 
* বৈঠল চেতন পাই? 

অলি হে না পরশ চরণ হামারি। 

কান অনগরূপ বরণ গুণ যৈছন 
এছন সব তোহারি ॥ 
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পুররঙ্গিনিকুচ- কুস্কুম রঞ্ধিত 

কান্কে বনমাল। 

তাকর শেষ ৰদনে তুয়া লাগল 

জ্ঞানদাস হিয়ে শাল ॥ বৈ. প. পৃ. ৪৪৯ 

প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 

কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে পাই, ছুত্যন্ত কর্তৃক নিষ্্রভাবে 

প্রত্যাখ্যাত হইয়া শকুন্তলা সেই দুম্বস্তের জন্যই বিরহ্-ত্রত ধারণ করিয়াছেন__ 

“বসনে পরিধূসরে বসনা ধূতৈক-বেণিঃ মম বিরহত্রতং বিভতি”_ শাকুস্তলে। 

এখানে দেখি শকুন্তল! প্রেমের জন্তই_-কোন বাহিক সখের জন্য নয় কিংব! 

প্রেমের প্রতিদানের আশায় নয়__ দুষ্বন্তকেই চাষ্টিতেছেন। এবং ছুত্াস্তের 

সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ভবভূতির সীতা এইরূপ কথা বলিয়াছেন, 

য্দিও সীতা! জানেন স্বামী রামচন্দ্র তাহাকে ন্যাক্বভাবে ত্যাগ করিয়াছেন । 

সীতা রাজ্যস্থখ চাহেন নাই, প্রেমের প্রতিদানও চাছেন নাই, প্রেমে রামচন্্রকে 

পাইতে আকাজ্ষা করেন। এবং তিনিও রামচন্দ্রের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা 

করেন। শকুন্তলা সীতা প্রভৃতির এই প্রেম-নিষ্ঠা কোন বাহ্ বস্তর উপর 

নির্ভর করে না। প্রিয্নতমের কাছ হইতে কোন প্রতিদান পাইবার আশা 

বেখানে নাই, প্রেমের প্রগাঢ়তা সেইখানেই বেশী। প্রেম যেখানে আদান, 

প্রদানের প্রত্যাশা করে, প্রেম সেখানে ব্যবসাগ্নের সামগ্রী, বণিক্-বৃততি 

মাত্র। ইহাই লৌকিক প্রেমের চরম সীম! বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 

একটি গানে লৌকিক প্রেমের চরম আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রিয়তম 

সহম্্র অপরাধ করিলেও প্রেয়সী রমণী বলিতেছেন-__ 

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর মত বাসিও 

আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি তোমার যখন মনে পড়ে আমিও। 

তুমি চিরদিন মধুপবনে চির বিকশিত বন ভবনে 

যেয়ে! মনোমত পথ ধরিয়। তুমি নিজ স্থখ শ্রোতে ভাসিয়ো। 
গান- রবীন্দ্রনাথ ॥ 

ভক্তকবি গোবিন্দদাস ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন। দৃতী শ্রফের নিকট 

শ্ররাধার অবস্থা বলিতেছেন। রাধাও কৃষ্ণের সমত্ত অপরাধ ও নিষ্ঠুরতা 

ক্ষমা করিয়াছেন । 
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নন্দ নন্দন নিচয় নিরখলু 
নিঠর নাগর জাতি। 

নারি নিলাজ লেহ নিরমিত 

নাহ নামে মিলাতি। 
( গোবিন্দদাস--ব. প. পৃ. ৬৫০ 

“হে নন্দণন্দন (কুষ্ণ), নিশ্চয় করিয়া বুঝিলাম পুরুষ জাতি নিষ্ুর, 

নারী লঙ্জাহীন প্রেমের দ্বারা গঠিত, কারণ যে-নায়ক পরিত্যাগ করিয়াছে 
নারী তাহাকেই আবার কামনা করে ।” 

বাঙ্গাল লোক-সাহিত্যের মধ্যেও এই ধরণের প্রেম-নিষ্ঠা দেখিতে পাই। 

পুর্ববঙ্গ-গীতিকা ও “মৈমনসিংহ-গীতিকার' (প্রেম-গীতিকার ) কাঞ্চনমালা, 
চন্দ্রাবতী, মলুষ্। প্রভৃতি নায়িকার প্রেম, শকুন্তলা ও সীতার প্রমের আদর্শকে 
স্মরণ করাইয়া দেয়, আবার বাঙ্গাল! দেশের মাটিতে জলে আকাশে বাঁতামে 

যে প্রেমের ছবি ছড়াইয়া ছিল তাহাই যেন রাধার মৃতিতে আত্মপ্রকাশ 
করিল। 

“বাংলাদেশের বুকে যুগে যুগে যে সকল নারী প্রেমের সাধনা করিয়াছে 

তাহাদের সহিত রাধার একটি সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে, বাংলাদেশের রাধ! 

অনেক স্থানে “অবল। অথলা? বাঙালী ঘরের মেয়ে বা কুলবধূ হইয়া উঠ্ঠিয়াছে।” 
লৌকিক জগতের প্রেমের এই বস্তরভারহীন বিরহ অবস্থা হইতে যাত্র 

করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ অতি সহজেই অলৌকিক জগতের রাধা-কৃষ-প্রেমে 
গিয়া পৌছিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ মর্ত্যভূমি হইতে যাত্রা কবিয়! স্বর্গে 

গিয়া পৌছিয়াছেন। 

শ্রীচৈতন্ত ভাগবত-প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহার রচিত 

শিক্ষার্টকের একটি পদে। রূপ গোস্বামী পদ্ভাবলীতেও প্দটি *শ্রীরাধায়! 
বিলাপ” বলিয়৷ উদ্ধত করিয়াছেন। পদটি এই__ 

আগ্রিত্ত বা পাদরতাং পিণছু মা- মদশনান্মর্মহতাং করোতু বা। 

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট মত্প্রাণনাথস্ত ম এব নাপরঃ ॥ 

(শ্রচৈতন্তদেবোক্ত শিক্ষার্টক ৮) 
( পদ্ঠাবলী ৩৪১) 

-তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ পদদাসীই করুন অথবা 
আমাকে পদ-দলিত করুন, দর্শন ন! দিয়া মর্মান্তিক ছুঃখে নিক্ষেপ করুন 'অথবা। 
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সেই বহুবল্পভ যেমনই বিধান করুন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, অস্ত কেহ 
নহে'। কৃষ্চপ্রেমে রাধার কোন সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি নাই। মানবীয় প্রেমের 
বেদনা রাধা-প্রেমের মধে'ও মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । বৈষ্ণব পদাবলীতে 

আমর! এই স্বাদ পাই। এই পদটির ভাব লইয়া কৃষ্ণদ্রাস কবিরাজ একটি 

পদ লিখিয়াছেন-__ - 

আমি কুষ্ণদাসী তিহে। রসম্খরাশি 

আলিঙ্গিয়া করে আম্মসাৎ 

কিবা না দেন দর্শন জরেন আমার তন্গমন 

তবু তিহে! মোর প্রাণনাথ ॥ _চৈঃ চঃ ৩২৩ 
চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্চজের চরণে নিজেকে নিঃশেষে 

নিবেদন করিতেছেন এবং জন্ম-জন্মান্তরে শ্রারুষ যেন তাহার প্রাণনাথ হন এই 

প্রার্থনা করিতেছেন-- | 
চণ্তীদাস-_ বন্ধু, কি আর বলিব আমি। 

জীবনে মরণে জনমে জনমে 

প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে 

বাশ্িল প্রেমের ফামি। 

সব সমপিয়া একমন হৈয়া 

নিশ্চয় হইল|ম দাসা॥ 
একুলে ওকুলে মোর কেবা আছে 

আপনা বলিব কায়। 

শীতল বলিয়া শরণ লইন্ 

ও ছুটী কমল পায়॥ 

আখির নিমেষে যদি নাহি দেখি 

তৰে ষে পরাণে মরি । (বৈ. প. পৃ ৭৯) 

ছপ্ীদাসে কছে পরশ রতন 
গলায় গীঁথিয়। পরি ॥ 

বধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম 
রূপসী তোমার রূপে। 
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শ্রীকফে অহেতুকী ভক্তি এবং ্রীকুষ্ণের পায়ে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া 
দেওয়াই গৌড়ীয় বৈষ্কবদের একটি প্রধান অভীপ-সা। 

গোবিন্দদাসের একট পদে দেখি, রাধা কৃষ্ণ-বিরহে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত 

হইয়াছেন, ধাহার নিকট হইতে বিচ্ছেদ্-বাতন! পাইয়াছেন তাহাকেই আবার 
জন্মাস্তরে প্রিয়তম" বলিয়া পাইতে অভিলাষ করিতেছেন, 

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব। 

পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥ 

জনমে জনমে রহউ সে পিয়! আমার 

বিধি পায়ে মাগো মুগ্চি এই বর সার ॥ 

হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল ছুঃখ। 
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিলু মুখ ॥ 
গোবিন্দ দাসিয়! কগ চরণেতে ধরি । 

এখনি আনিয়া! দিব তোমার প্রাণহরি ॥ (বৈ. প. পৃঃ ৬৭৯) 

এখানে দেখিতেছি পদকর্ত! গোবিন্দদাস সখীভাবে প্রাণের হরিকে আনিতে 

যাইতেছেন। 
সহুক্তিকর্ণামৃতের “দেবপ্রবাহে' “গোপী-সন্দেশ” নামে কতকগুলি চমৎকার 

পদ্দ সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলি দ্বাদশ শতান্ব বা তাহার পূর্বেই রচিত। 
এইগুলির সহিত পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর ঘনিষ্ট যোগ লক্ষনীয়। 
কষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় ( দ্বারবতী ) চলিয়! গিযাছেন, বাধা ও গোপীগণ 
পথিক-দৃতের দ্বারা নানাভাবে নিজেদের বিরহ-বেদন৷ সেখানে কৃষ্ণের নিকট 
জানাইতেছেন। 

নীলকবির একটি পদে আছে-_ 
তে গোবর্ধন-কন্দরাঃ স যমুনাকচ্ছঃ স চেষ্টারসো 

ভাণ্ীরঃ স বনস্পতিঃ সহচরাস্তে তচ্চ গোষ্ঠাঙ্গনম্। 
কিং তে দ্বারবতী-তুজঙ্গ হৃদয়ং নায়াস্তি দোষৈরপী- 
ত্যব্যাছে। দি ছুঃসহং ব্রজবধৃসংদেশশল্যং হবেঃ ॥ 

সহুক্তিক ১৬২।১, পন্াবলী ৩৭৫ 

-গোব্ধন পর্বতের সেই সকল কন্দর, সেই যমুনার কুল, সেই চেষ্টার, 

সেই ভাত্ীর বনম্পতি ( বটবৃক্ষ ), তোমার সেই সহচরকুল, সেই গোষ্ঠের অঙ্গন 

হে ঘ্বারবতীতৃজঙ্গ (নাগর ), সেই সকল কি ভূলেও একবার যনে আসে না? 
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হরির ( রুষ্ণের ) হৃদয়ে ব্রজবধৃসংদেশ-রূপ এই ছুঃসহ শল্য তোমার্দিগকে রক্ষা 
করুক 1, 

এই পদটি রূপ গোস্বামীর পগ্ভাবলীতে (৩৭৫) “অথ ব্রজদেবীনাং সন্দেশ? 

বলিয়! ব্যাখ্যাত হুইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণব প্রেম-কবিত৷ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । 
আর একটি পর্দে আছে-- 

পাস্থ দ্বারবতীং প্রযাসি যদি হে তক্দেবকীনন্দনো 
বক্তবাঃ স্মরযোহমন্ত্রবিবশ। গোপ্যোইপি নামোজ.কিতাঃ। 

এতাঃ কেতক-গর্ভধৃূলি-পটলৈরালোক্য শৃন্তা দিশঃ 
কালিন্দী-তটভূময়োইপি তরবো নায়ান্তি চিন্তাম্পদম্ ॥ 

(সছৃক্তিকঃ ১৬২1২), (পদ্যাবলী ৩৭৪ ) 

_হে পথিক, যদি তুমি দ্বারবতী যাও তবে দেবকীনন্মন কষ্ণকে এই কথাটি 
বলিও, স্বরমোহমন্ত্রবিবশা গোপিনীদের তুমি তো ত্যাগই করিয়াছ, কিন্ত 

এই যে দিকৃগুলি কেতকগর্তধূলি দ্বারা ভরিয়া গিয়াছে ইহাদের দিকে 

তাকাইয়াও কি সেই সব যমুনাতটভূমি ও সেখানকার বৃক্ষগুলির কথা কখনও 

তোমার মনে পড়ে না।' 

এখানে দেখিতেছি বিরহ-বিধুরা গোপীগণ দ্বারবতীগামী পথিককে 

ডাকিয়া বলিতেছে। এই পদটি সছুক্তিতে “কসাচিং, বা গোবর্ধনাচার্যস্য বলিয়া 

উল্লিখিত হইয়াছে । রূপ গোস্বামীর 'পদ্াবলী'তে (৩৭৪) পদটি গোবর্ধনা- 

চার্ধের বলিয়া! উল্লেখ কর! হইয়াছে । পদ্যাবলীতে “অথ ব্রজদেবীনাং সন্দেশঃ” 

বলিয়া এটি অলৌকিক কৃষ্ণগোপীপ্রেমের বা ভগবৎ-প্রেমের কবিতা বলিয়া 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে ৷ 

পঞ্চতত্ত্রকারের একটি অপূর্ব বিরহের কবিতা আছে। গোপীগণ পথিক 

দ্বারা কৃষ্ণের নিকট নিজেদের বিরহ-বেদনা নিবেদন করিল, কুষ তাহা শুনিয়া 

অন্তঃপুরে রমণীবোষ্টিত হইয়াও ছুঃখিত হইয়া পড়িলেন। এই পনটিও 

পদ্যাবলীতে (৩৭৬) বৈষ্ণব কবিতা! লিয়া গৃহীত হইয়াছে । 

কালিন্দযাঃ পুলিনং প্রদোষমরুতো রম্যাঃ শশাঙ্কাংশব? 

সন্তাপং ন হরন্ধ নাম নিতরাং কুর্বন্তি কম্মাৎথ পুন: । 

সন্দিষ্টং ব্রজযোধিতামিহ হরে; সংশৃন্বতোহন্ত£ঃপুরে 

নিঃশ্বাসাঃ প্রন্থত! জয়স্তি রমণী-সৌভাগ্য-গর্বচ্ছিদঃ ॥ 
পঞ্চতম্বরুত: ( সহুক্তিক ১ ১1৬২1৪ ), ( পগ্ভাবলী ৩৭৬ ) 
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_ষমুনার তীর, সন্ধ্যার বাতাস, মনোরম চন্দ্রকিরণ প্রভৃতি আমাদের 

সম্তাপ হরণ ন। করুক, কিন্তু পুনরায় বর্ধিত করে কেন' ? ব্রজগোপীদের প্রেরিত 
এই সন্দেশ শুনিয়া অন্তঃপুরে থাকিয়াও হরির ( কৃষ্ণের ) রমণীদের সর্বনাশকারী 
যে দীর্ঘনিঃশ্বাম বাহির হইয়াছিল তাহাদের জয় হউক । বীর সরম্বতী কৃত 
একটি পদে দেখি গোপীগণ মথুরাবাসী কৃষ্ণের নিকট অপরূপভাবে নিজেদের 
বিরছ-বেদন। পথিক দ্বারা নিবেদন করিতেছে । 

মথুরাপথিক মুরারেরুপগেয়ং দ্বারি বল্পবীবচনমূ। 
পুনরপি যমুনাসলিলে কালিয়গরলানলো। জলতি ॥ 

( সছৃক্তিকঃ ১৬২1৫), (পগ্ভাবলী ৩৬৮) 

__"হে মথুরাপথিক, মুর।রির ( কৃষ্ণের ) দ্বারে তুমি এই গোপীবচনটি অবস্ঠ্ 
গাহিয়! শুনাইও, পুনরায় সেই যমুনার জলে কালিয়গরলানল। কা'লিয়-গরলের 

হ্যায় বিরহানল ) জ্লিতেছে।” এই পদটি পগ্যাবলীতে (৩৬৮) “অথ ব্রজদেবান|ম্ 
যথার্থ-সন্দেশঃ” বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, অর্থাৎ গোপীকষ্ণকে লইয়া সাধারণ 

প্রেমমকবিতাই অলৌকিক বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় পরিণত হইয়াছে । 
এই পদটির ভাব অবলম্বন করিয়া বৈষ্ুবকবি গোপাল দাস “ভুত-বিরহের' 

একটি পদ রচনা করিয়াছেন । 
মধুপুর পন্থিক বিনয় করি তোয়। অব সব বিথ সম ভৈগেল নারি। 

মাধবে মিনতি জনায়বি মোয়॥  গরলে ভরল অঙ্গ অব দুই চারি ॥ 
কালি দমন করি ঘুচায়ল তাপ। দিনে দিনে যুবতী তম্থ অবশেষ । 
পুনরপি কালিন্দী অনল সন্তাপ॥ গোপাল দাস দশমি পরবেশ ॥ 

(বৈ. প. পৃ. ৭৭৫) 

দেখা যাইতেছে দ্বাদশ শতাব্দের বা তাহার পূর্বেকার গোপীকুষ্ণ-প্রেম 

অবলম্বনে লিখিত সাধারণ প্রেম কবিতাই 'ব্রজদেবীদের প্রেম-গীতিকায়' পরিণত 
হইয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব-কবিতা বা টৈষ্জব-পদ্াবলীতে কনপান্তরিত হইয়াছে। 
আদিতে সাধারণ প্রেম-কবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেমমকবিতার লৌহ ও বর্ণের 
মত কোন স্বরূপ-টবলক্ষণা ছিল না । প্রথমে সাধারণ গ্রেম-কবিতা ও বৈষ্ণব 

প্রেম-কবিতা একই স্থরে ৰাধ! ছিল, শ্রাচৈতন্তের সময়ে বা তার কিছু পুরে 
প্রেমকবিতাগুলি আলাদা হইয়া যায় এবং লৌকিক নর-নারীর প্রেমকবিতাও 

অলৌকিক বৈষব কবিতায় পরিণত হয়। প্রাচীনকালে লিখিত অতি স্থুল 

মানবীয় প্রেমের কবিতাও বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকায় পরিণত হইয়াছে । 
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শ্ীীয় নবম শতাব্বে লিখিত আনন্দ-বর্ধনকৃত দরন্ভালোক' নামক 
অলংকার-গ্রন্থে বাধা-বিরহের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি পূর্ববর্তী 

কোন কবির রচনা । কৃষ্ণ মথুরায় চ্গিয়া গেলে রাধার প্রগাঢ় বিরহ-বেদনা 
প্রকাশ পাইয়াছে এই পদটিতে । পদটি “সহুক্তিকর্ণমুতে (১1৫৮১) কোন 
অজ্ঞাত কবির রচন। বলিয়! উদ্ধৃত হইয়াছে । পদ্যাবলীতে (৩৭৩ ) অপরাজিত 

কবির নামে পাওয়া যায়। রূপ গোস্বামী এই পদ্টিকে 'অথ বুন্দাবনাধীশ্বরী- 

বিরহ-গীতম্ বলিয়াছেন, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার পদ বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু প্রথম যে কবি পদটি লিখিয়াছিলেন তিনি 

সাধারণ নরনারীর প্রেমের মতই রাধাকষ্ণের প্রেমকে কাব্যের উপজীব্য 

করিয়াছিলেন অর্থাৎ কোন তব্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি লিখেন নাই। 

গৌড়ীয় বৈষবতত্বের তখনও বিকাশ হয় নাই। দেখা যাইতেছে পূর্বতন সাধারণ 

প্রেম-কবিতাই বৈষ্ণব তত্ব-দৃষ্টির প্রভাবে আস্তে- আপ্তে অপাথিৰ রাধার 
প্রেমলীলার কবিতায় পরিণত হইয়াছে । পদটি এই._ 

যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ ততস্তরংব্যানয়া 
কালিন্দীতট-কুঞ্জ-বঞ্জুল-লতামালম্ব্য সোৎকণয়া । 

উদ্গীতা গুরুবাম্পগদ্গদ-গলতা রস্বরং রাখয়া 

েনান্তর্জল-চারিভিউর্লচরৈরুৎ্কঠমাকৃজিতম্ ॥ সছুক্তিক ১৫৮1৪ 

__মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারবতী নগরী চলিয়া! গেলে তাহারই বন্্ দেহে জড়াইয়। 
এবং কালিন্দীতটকুপ্রের বঞ্জুল লতাগুলিকে জড়াইয়। সোৎকঠ্া রাধা এমন; 

গুরুবাম্পগদ্গদকে বিগলিত তারম্বরে গান গাহিয়াছিলেন যে তাহাতে 
যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকঠিত হুইয়! কুজন আরন্ত করিয়াছিল ।” 

তুলনীয়_ 
“রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি 

তুয়া ভাবে তরু দেই কোর ।” 

পদাবলী সাহিত্যে 'বারমাপিয্া, “বারমাসী? 

বা! 'বারমান্তা? ও চৌমাসিযা 

কালিদাসের নামে প্রচলিত “ধতুসংহার' কবিতায় ছয় খতুর বারমাসে' 

প্রকৃতির রূপ ও সেই রূপের আভায় মান্ধুষের সুখ ও সৌমনস্য বণিত হইয়াছে 

খতুসংহার' মানে শ্খভুন্ছখসংহিতা” । ইহাতে 'বারমাসিয়া' সুখের ফিরিস্তি 
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দেওয়া হইয়াছে । যনে হয় কালিদাস লোকসাহিত্য হইতে খতুসংহারের 
মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই খতৃসংহারের কোন 
বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না । তবে সংস্কত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতায় কোন 

বিশেষ খতুকে অবলম্বন করিয়! নায়ক বা নায়িকার হুখছুঃখের ফিরিস্তি দেওয়া 
হুইয়াছে। 

পুরানো বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, গুজরাটা প্রভৃতি সাহিত্যে “বারমাস্তা' 
ব। গউমান্তা” কবিতা দেখি। এইগুলিতে নায়ক-নায়িকার বারমাসের (গোটা 

বছরের ) বা বর্ধার চারিমাসের বিরহবেদন। দৈবাৎ মিলন-স্থথের বর্ণনা আছে। 

এই ধরণের কবিতা বাংলা সাহিত্যে গেয় আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে যেমন 
মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। আবার ব্লাধারুষকথা হুইলে পদাবলীর 
আকারে মিলে। অন্যান্ত সাহিতো স্বতন্ত্র গাথা কবিতার আকারে মিলিয়াছে 

নিতান্ত লোক-সাহিত্যের মধ্যে । বারমাসের ব্যাপার হইলে নাম 'বারমাসিয়া' 

বারমাশ্া বা 'বারমাসী' অথবা 'বারহমাসা' নামে খ্যাত । চারিমাসের বিরহ- 
ছুঃখের বর্ণনা থাকিলে চউমাসিয়। “চতুর্মান্তা” নামে অভিহিত হইত । কালিদাসের 
খতুসংহার কাব্যের সহিত এই গান-গুলির কিছুটা মিল থাকিলেও “ধতুসংহার' 
কাব্য হইতে এই-গুলি আধুনিক ভাষায় আসে নাই। আসিয়াছে প্রাচীনতর 

লোক-গীতি হইতে । কালিদাসও হয়তো প্রাচীনতর লোকগীতি হইতে 

তুসংহারের' কল্পন! পাইয়া থাকিবেন। 

কালিদাসের 'মেঘদূতকে" বর্যার চারিমাসের বিরহ-বেদনার গীতিকাব্য 
বা চউমাসার' প্রাচীনতম এবং অপূর্ব নিদর্শন বলা যায়, আবার কাব্যটিকে 

“আটমাসী'-ও বলা যায়। কেননা অনাগত চারিমাসের কথা উহ্ন রহিয়া 
গিয়াছে দৌত্য-মিলনের ওংস্থক্যে। সংস্কতে ও প্রাকতে মেঘদূতের অনুকরণ 

আছে কিন্ত কোন দেশীভাষায় প্রাচীন কালে মেঘদূত অনূদিত হয় নাই। 

সেইজন্তই বলা যায় এই বারমাশ্তার পদগ্ডলি সরাসরি সংস্কত হইতে আসে 
নাই। এই চৌমাস্তা বা বারমাস্তার পদে চারিমাসের বা বার মাসের 

বছিঃপ্রর্তি নরনারীর বিরহে “উদ্দীপন বিভাব' হিসাবে কাজ করিয়াছে, অর্থাৎ 
নরনারীর অন্তরের অঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়াই যেন পদগুলি রচিত হইয়াছে । 
“লোক-গীতি'তে 'বারমাহ্যার' পদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা ও কৃষ্ণ 
উভয়েরই 'বারমাস্ঠা” বা সারা বছরের বিরহ-বেদনা লয় লেখ! পদ আছে। 
কোন কোন পদ্ধে বর্ধার চারিমাসের বির্হছ্-ছুঃখ চিত্রিত হইয়াছে । 
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বৈষব পদাবলীর রাধাকৃষণ-প্রেমলীলার বারমাস্তা বা চৌমাসিকার বা 
ছয়মাসার পদগুলি প্রাচীনতর লোক সাহিত্যের (লৌকিক প্রেমগীতির ) 
প্রভাবের ফলেই রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লোক-সাহিত্যের অন্তভৃক্তি 
পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' ও “মমনসিংহ-গীতিকার” প্রেমকবিতার ভিতর বহু নায়িকার 
বিরছের “বারমান্যা' গীতিকার সন্ধান মেলে। এই সমস্ত নায়িকাও বাধার 

সঙ্গে সমান কথায় ও সমান স্থরে নিজেদের বিরহ-বেদন1 প্রকাশ করিয়াছে । 

রাধা ও কৃষ্ণের বিরছের মধ্যে যে আতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! প্রকুত্ির 
দৃশ্ঠ:সঙ্জার উপর নির্ভর করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। প্রকৃতি এখানেও উদ্দীপন 

বিভা হিসাবে কাজ করিয়াছে । এই চৌমাসিননা বা বারমাসিয়ার পদগুলিতে 

কৃষ্ণের বিরহে রাধার বা রাধার বিরহে কৃষ্ণের বিরহ-বেদনার আকৃতি 

প্রকাশিত হইয়াছে । | 

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে--কষ্ণ খুরায় চলিয়া! গেলে রাধা 
বড়ায়িকে কৃষ্ণের খোজে যাইতে বলিল, বড়াস়ি রাধাকে “বর্ষর চারিমাস' 
অপেক্ষা করিতে বলিল। তাহার উত্তরে রাধা: একটি চৌমাসিয়া বিরহের 

গীত গাহিল-_ 

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ। ভাদর মাসে অহোনিশি অন্ধকারে। 

মদনে কদনে মে:র নয়ন ঝুরএ॥ শিখি ৩েক ডাহুক করে কোলাহলে ॥ 

পাখী জাতী নহো বড়ায়ি উড়ী তাত প] দেখিবৌ যবে কাহ্হাঞ্চির 
জাও্ড তথা । মুখ । 

মোর প্রাণনাথ ক।হ্যাঞ্ডি বসে যথা ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট যাইবে বুক ॥ 

কেমনে বঞ্চিবে রে বরিষা চারি মাস। আশ্বিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী । 

এ ভর যৌবনে কাহু করিলে নিরাস ॥ মেঘ বহি আ৷ গেলে ফুটিবেক কাশী । 

শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে। তরে! কাহ বিণী হৈব নিফল জাবন। 

সেজাত স্থতিআ! একসরী নিন্দ ন 

আইসে | 
কত না সহিব রে কুহ্বম-শরজালা। গাইল বড়ু চত্তীদাস বাসলীগণ ॥ 

হেন কালে বড়ায়ি কাছ সঙ্গে কর মেলা ॥  (ভ্রীরুষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহথণ্ড ) 

চৈতন্টোত্তর যুগের কৰি গোবিন্দাস একটি পদে রাধার বারমান্তা 
লিখিয়াছেন। কবি অগ্রহায়ণ মাস হইতে স্থুর করিয়া কাতিক মাস পধস্ত এই 

এক বছরের রাধার বিরহ-ব্যথ বর্ণনা করিয়াছেন। 



৫৫৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

আঘন মাস রাস রস সায়র 

নায়র মথুরা গেল। 

পুররক্সি ণিগণ পুরল মনোরথ 

বুন্দাবন বন ভেল ॥ 
আওব পৌষ তুষার সমীরণ 

হিমকর হিম অনিবার। 

নাগরি কোরে ভোরি রহ নাগর 
করব কোন পরকার ॥ ইত্যাদি 

( গোবিন্দদাস ) ( পদকল্পতরু, ১৮১৪ । 

গৌর-পদাবলীতে-ও বিষুপ্রিয়া দেবীর 'বারমাস্তা” দেখিতে পাই। রাধার 

“বারমান্া'র অনুসরণে চৈতন্যদেবের বিরহে বিঝুপ্রিয়া দেবীর বারমাসের 

বিরহ-ছুখ চিত্রিত হইয়াছে । কবি শচীনন্দন দাস বারটি পদে বিধুঃপ্রিষ্ল 
দেবীর দ্বাদশ মাসিক বিরহ-বেদন। প্রকাশ করিয়াছেন । 

ইহ পহিল মাঘক মাহ। জিনি কনক কেশর দাম। 

সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ। পছ গৌর সুন্দর ধাম ॥ ইত্যাদি 
চৈতন্তোত্তর যুগের কবি সিংহভূপতি রাধার চউমাসিয়া বা বর্ধাকালোচিত 

বিরহ চিত্রিত করিয়াছেন। 

মোর বন বন শোর শুনত 

বাঢ়ত মনমথপীড়। 

প্রথম ছার আষাঢ় আওল 

অবনু গগন গভীর ॥ 

দিবস রয়নী আ রি সখি কৈছে 
মোহন বিনে যাওয়ে। 

আওয়ে শাঙন বরিখে ভাঙন 

খন শোহায়ন বারি। 

পঞ্চশর শ্রর ছুটত রে কৈছে 

জীয়ে বিরহিনী নারি ॥ 

আওয়ে ভাদে। বেগর মাধে। 

কাকো কহি ইহ ছুখ। 



পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫৫৯ 

নিভরে ভর ভর ডাকে ডাহুকি 

ছটত মদন কন্দুক ॥ 

অছু হ আশিন গগন ভা-খিন 
ঘনন ঘন ঘন রোল। 

সিংহ ভূপতি . ভনয়ে এছন 
চতুর মাসিক বোল।॥ 

( বৈ. প. পৃ. *+৮৩) 

জুনাইর বরমাস্যা 

লৌকিক প্রেম-গীতিকাতে নায়িকার “বারমাসী” দেখি। “মৈমনসিংহ- 
গীতিকার”* “দেওয়ান ভাবনা” পালাটি কবি চন্দ্রাবলী লিখিত। নায়ক 
মাধব পিতাকে আনিতে বিদেশে গেলে নায়িকা নী সি নিকট বারমাসের 
ছুঃখ-বেদনা নিবেদন করিতেছেন । 

আষাঢ় মাস গেল দূতী এইন। আশার আশে । 

কোথায় গিয়! পরাণের বন্ধু রইল বৈদেশে ॥ 

শায়ন মাসেতে দূতী পুজিল। মনস!। 
সেইতে না পূরিল গে! আমার মনের আশ! ॥ 

ভাত্র মাসেতে দৃত্তী গাছে পাকল তাল। 
ভাবিয়া চিত্তিয়! দৃতীরে স্বনাইর গেল যৌবন কাল ॥ 
আশ্বিন মাসেতে দূতী দুগাপৃজা! দেশে । 

না আইল প্রাণের বন্ধু ছুর্গামায় পৃজিতে ॥ 

কাতিক মালেতে দূতী শুকায় নদীর পানি। 
আসিবে পরাণের বন্ধু মনে অগ্গমানন ॥ ইত্যাদি 

মলুষ্বার বারমাসী 

লোকসাহিত্যের অন্তরক্ত “মৈমনসিংহ-গীতিকার” “মলুয়া' পালাটিতে 

নায়িকা মলুয়ার বারমাসের ছুঃখের কথা পাই। পঞ্চভাই তাহাদের মায়ের 

নিকট ফিরিয়! মলুয়ার দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন। পতি বিনোদ বিদেশে 

গেলে মলুয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন। 
চিনির 

১ নীনেশচঙ্্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 



৫৬০ বৈষুব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

স্কতা কাটে ধান ভানে শাশড়ীরে লইয়া । 

এই মতে দিন কাটে ছুঃখু যে পাইয়! ॥ 

মাঘ ফান্তন গেল মলুয়ার ভাবিয়া! চিন্তিয়া । 

ঠনত্র বৈশাখ গেল আশায় হিয়া | 
'জ্যষ্ঠ মাস আম পাকে কাউয়ায় করে রাও । 

কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও ॥ ইত্যাদি 
“মমনসিংহ-গীতিকা'-শ্রাদীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত । 

মনসামঙলে বারমাসী 

বিগ্রদামের “মনলাবিজয়ে' মনসার “বারমাশ্ত।” দেখি । মনসা বেহুলার 

নিকট তাহার বারমাসের দুঃখের কাহিনী বলিতেছেন। চাদের ব্যবহাবে 

মনল। অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন । 

বিপ্রদাস কবি পল্মাপদ সেবি 

বারোমান্য কথা কয় ॥ 

নূর হৈয়া মন্দ বলে চাদে হুষ্টপাপ সর্বক্ষণ মন্দ বলে সহিব কতেক। 

শুনলে! বেছল! তোরে কহি ছুঃখ তাপ। নীরস সকল রাম! মঞ্জরিত শাখী 
বৈশাখে আমারে পুজে সনকা বান্তানি চুত পূজ পনস স্ৃত সম্রমে লোক ুথী 

ভাঙ্গিরা আমর ঘট বলে মন্দ বাণী। শালি রূপ হইয়া গেছ ঠাদো বিগ্য/মান 

জ্যৈষ্ঠে আমারে লোক করে অভিষেক নাখরা কাটিয়া হরি লৈহু মহাজ্ঞান।' 
ইত্যাদি 

বিপ্রধাসের “মনসা বিজয়; 

শ্রীহ্ৃকুমার সেন সম্পাদিত ও এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৩) 

চণ্ডীমঙগলে খুল্লনার বারমাসী, 
ঘিজ মাধবাচাধ্যের 'চণ্তীমঙ্গলে' খুল্পনার বারমাসী বণিত হইয়াছে। খুক্পন। 

ত্বামী ধনপতির নিকট তাহার বারমাসের দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছেন । 
খু্পনায় বলে প্রভূ যদি দেও মন। মাধবীতে জনমে মোর কষ্টের অঙ্কুর | 

বার মাসের ঘত ছুঃখ করি নিবেদন ॥ সতিনীর হাতে লাঘব করাইলা প্রচুর। 
বার যানের যত দুঃখ খুজন। পায় বনে । কাড়িয়া লইল সতা! অঙ্গের আভরণ। 

কহিতে নে সব কথ পাজর বিদ্ধে ঘুণে। পরিব।রে দিল মোরে ভগন বসন ॥ 
ইত্যাদি 



ছ্াদস্ণ অস্যাস্ 

বৈধব পদাবলী সাহিত্যে ম্ঠোগ বা মিলন-লীনা 
প্রাচীন ভারতীয় সাছিত্যে নরনারীর মিলন লইয়া বু প্রেম-গীতিকা রচিত 

হইয়াছে । গগাথাসপ্তশতী", “কবীন্দ্রবচনসমৃচ্চয়, “সদুক্তিকর্ণামৃত', অমরুশতক 
প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে নরনারীর “সম্ভোগ” লইয়া! লিখিত বহু বিচিত্র 
কবিতার সপ্ধান পাওয়া যায়। বলিতে হয় সংস্কত-প্রাকত প্রেম-গীতিকায় 

মিলনরপেরই প্রাধান্য । এইজন্য প্রাচীন ভারতীয় কবিদের দেহ-সন্ভোগের 
বা “ভোগের বি' বলা হয়। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্ে প্রথমে বিপ্রলস্ত 

শৃঙ্গারের চারিটি ভাগ আলোচনা! করিবার পর. সস্তোগ পর্যায় আলোচন৷ 
করা হুইয়াছে। ূ 

সম্ভোগ শূঙ্গারের সংজ্ঞ| দিতে গিয়া বিশ্বনাথ বালেন__ 

প্র্শন-ম্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিল্মিনৌ। 
যত্রান্থরক্তাবন্োন্তং সম্তোগোইয়মুদীহৃতঃ ॥ 

সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩১৯৭ ) 

-পরম্পর অহ্থরক্ত বিলাসী এবং বিলানিনীর যে দর্শন-স্পর্শনাদি রূপ 

সখাম্থভূতি তাহাই অলংকারশান্ত্রে সম্ভতোগ-শুঙ্গার নামে অভিহিত হয়। চুষ্বন 
আলিঙ্গন ইত্যাদি ভেদে সম্ভোগ শৃঙ্গার অনন্ত প্রকার হইলেও পণ্ডিতগণ ইহাকে 
একপ্রকার বলিষাধরিয়া লইয়াছেন। বসন্ত প্রভৃতি ছয় ধতু, জলকেলি, 

বনবিহার, চন্দনাদ্দির অঙুলেপন প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। চুম্বন আলিঙ্নাদি 

দেহভোগজনিত উল্লাসকে সম্ভোগ বল! যাইতে পারে। 

সেই সম্ভোগ শৃঙ্গার একই প্রকার হইলেও পূর্বরাগাদির পরে হওয়ায় উহা 
চারি প্রকার। পূর্বরাগের পরবর্তাঁ, মানের পরবর্তী, প্রবাসের পরবর্তী ও 

করুণ-বিপ্রলভ্তের পরবর্তী । 

বৈধব পদাবলীতে রাধাকুষ্ণের নিবিড় মিলনরস চিত্রিত হুইয়াছে। 

বৈষব কবিগণ লৌকিক নার্িকার শরীর-লাবণ্য বর্ণনার মতই শ্রীরাধার শরীর- 

লাবণ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তাহাদের সম্ভোগ বর্ণনা! মর্ত্যরসেই ভরপুর | 

বৈফব অলংকারশাস্ত্রকার রূপগোশ্বামী লৌকিক অলংকারশান্ত্রকে অসুসরণ 

করিয়াই সম্ভোগ শৃঙ্জারের সংজা! নির্দেশ করিয়্াছেন। রূপ গোস্বামী সন্ভোগের 

৩ 



৫৬২ বৈষব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

সুক্ষ বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন। এইখানেই রূপ গোস্বামীর কৃততিত্ব। 
রূপ গোস্বামী বিপ্রলন্তের পরেই সম্ভোগ বর্ণনা! করিয়াছেন। তিনি তাহার 
উজ্জ্রল-নীলমণি'তে বলেন-_ 

“দর্শনালিঙ্গনাদীনা মান্গুকুল্যা্চিষেবয়া | 

যুনোকুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্ধতে ॥” 
(উঃ মঃ শৃজ্গার ভেদ প্রঃ ১৫।১৮৮ ) 

নায়ক ও নায়িকার (পরম্পর বিষয় ও আশ্রয়ের ) দর্শন, আলিঙ্গন, 
সম্ভাষণ ও স্পর্শাদির পরস্পর স্বখতাৎপর্যমূলক নিষেবণ, তাহার দ্বারা 

উল্লাসপ্রা্চ ভাবই “সম্তোগ' বলিয়া কথিত হয়। 

এখানেও দেখা যাইতেছে দেহসমভ্ভোগ-জনিত উল্লাসকেই সম্ভোগ বল৷ 

হইয়াছে । ইহাঁকেই বৈষ্ণবগণের মতে রাধাকৃঞ্চের মিলন-লীল! বল! হুইয়াছে। 
বৈষ্ণবদের মতে সম্ভোগ ছুই প্রকার- মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্ভোগ । 

জাগ্রত অবস্থায় মুখ্য সন্তোগ আবার চারি প্রকার,_-সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, জম্পন্ন 
ও সমৃদ্ধিমান। আবার এই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগাদির নানারকম উপবিভাগ 

কল্সিত হইয়াছে । 
গৌণ সম্তোগের অর্থ ম্বপ্ন-সংভোগ--শ্বপ্রে প্রাপ্তিবিশেযষোইম্ত হরে 

ইতীর্যতে৯-ম্বপ্নবিষয়ে হরির (কৃষ্ণের) প্রাপ্তি বিশেষকে গৌণ সম্ভে[গ 

বলে।” ইহারও সাধারণ ও বিশেষ ছুই শ্রেণী আছে এবং মুখ্য সম্ভোগের মত 
চারিটি উপবিভাগও কল্লিত হইয়াছে । 

বৈষ্ণব পদাবলীতে “ভাব-সম্মেলনের' পদ দেখা যায়। ভাব-সম্মেলনে' 
রাধারৃষফের প্রকৃত মিলন হয় নাই- শ্রীরাধ! মনে মনে শ্রীকুষ্ের মহিত যিলনের 
কল্পনা করিতেছেন। এই পদগুলিও গৌণ সম্ভোগের অন্তভূক্তি হইতে পারে। 

অমরুর একটি কবিতা সম্ভোগ শৃঙ্গারের উদাহরণ হিসাবে 'সাহিত্য-দর্পণে' 
উদ্ধৃত হুইয়াছে। পদটি এই-_ 

শৃম্ং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাছুতায় কিঞ্চ্ছনৈ- 
নিপ্রাব্যাজমুপাগতন্ স্থচিরং নির্ব্য পত্যুমুবেম্। 
বিশ্রধ্বং পরিচুদ্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং 
লজ্জান্মুখী প্রিয়েগ হসতা বাল! চিরং চুদ্ধিতা |৭8 

( সাঃ দঃ প্রথম পরিচ্ছেদ ১1৫) 
১। উঃ মঃ খুজজারভেদ প্রঃ (১৭1২১০) 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীল৷ ন্ন্র 

_-"বাসগৃহ নির্জন হইলে অতি সন্তর্পণে শয্যা হইতে উঠিয়া কপট নিদ্রায় 
অভিভূত পতির মুখ দেখিবার পর চৃষ্বন করিলে কপোলে রোমাঞ্চ ফুটিতে 
দেখিয়া যখন নববধূর মুখ লজ্জায় আনত হইল, তখন পতি হামিতে হাসিতে 

আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিল।” এখানে সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার হইয়াছে। 

রূপ গোস্বামী রাধাকুষ্ণের পূর্বরাগের পর মিলনে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার মুখ- 
চুঙ্ধন অন্থরূপভাবে ৰর্ণনা করিয়াছেন । পদটি উজ্জলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

কপটচটুলিত-ক্রবঃ সমস্তা- দন্ুজরিপুরচুঘদগুজাক্ষ্যাঃ 
নুখশশিনঃ রভসাদিধৃ্গমানম্। .. কমলমিবানিলকম্পি চঞ্চরীকঃ ॥ 

( উজ্জ্লনীল মণি, শৃঙ্গারভেদ প্রঃ ১৫1২৪৯) 

__বায়ুভরে কম্পিত কমলকে ভ্রমর যেরূপ চুম্বন করে তদ্রপ পদ্মপলাশ- 

লোচন। এবং অন্তরে সন্তোষ হইলেও বাহ্ বামোদয়ে চঞ্চল ভ্রবিশিষ্টা রাধ।র 

ইতন্ততঃ সঞ্চাল্যমান মুখচন্দ্রকে কৃষ্ণ চুম্বন করিলেন। 

'সাহিত্য-দর্পণে গোগীকুষ্ণ সম্পর্কায় একটি প্রেমকবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে । 
ইহাতে দেখি স্বয়ংদূতিক! গোপী কুষ্ণকে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে 
এবং কৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন দানে সন্তষ্ট করিতেছেন। 

স্বামী মু্ততরে। বনং ঘনমিদং বালাহমেকাকিনী 

ক্ষৌনীমাবুখুতে তমালমলিনচ্ছায়া৷ তম£সন্ততিঃ। 
তে সুন্দর ! মু কুষ্ণ ! সহসা বয্মেতি গোপ্যা গিরঃ 

শ্রত্ব। তাং পরিরভ্য মন্মথকলাসক্তো হবিঃ পাতু বঃ ॥ 

( সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ৩২২০ ) ( পদ্যাবলী--২৫০ ) 

- আমার ত্বামী অতি নির্বোধ, এই বন অত্যন্ত নিবিড়, আমিও 

একাকিনী। আবার তমাল বৃক্ষের হ্যায় মলিন অন্ধকাররাঁশি পৃথিবীকে 

আবৃত করিয়া রাখিয়াছে । অতএব হে কৃষ্ণ, হে স্থন্দর, আমার গৃহগমনের 

পথ ছাড়িয়া দাও। গোপীর এই কথা শুনিয়। তাহাকে আলিঙ্গনরত 

মন্ঘকলাসক্ত হরি তোমাদের রক্ষা! করুন। 

গোপী-কৃষ্ণকে লইয়া লিখিত এই সাধারণ প্রেম-কবিতাটিকে রূপ গোস্বামী 

“তন্ত্র রাখা-বাক্যম্ বলিয়া পদ্ঠাবনীতে (২৫০) উদ্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ 
বৈধ্ব-প্রেমগীতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবি বিদ্যাপতি এই কবিতার 

ভাব লই্য়া একটি পদ রচন করিয়াছেন । 
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“কুঞ্জভবন সঁ চলিভেলি লে সঙ্গক সখ আগুমাইলি রে 

রোকলি গিরিধারী। হুম একসরী নারী । 
একহি ণগর বন্থু মাধব হে দামিনি আয় তুলাইলি হে 

জন্গ কর বটবারী॥ এক রাতি অন্ধারী ॥ 

ছাড়ু কহ্যাইয়া মোর অচর হে ভনহি বিগ্ভাপতি গাওল হে 

ফাটত নব সারী। সন গুনমতি নারী । 

অপজস হোএত জগ ভরি হে হরিক সঙ্গে কিছু ডর নহি হে 
জঙ্থ করিঅ উঘারী। তুহে পরম গমারী। 

( বৈ. প. পৃ. ৯৪) 

স্পকুঞ্জ ভবন হইতে চলিয়। যাইতেছিলাম, গিরিধারী (পথে) 

আটকাইলে। হে মাধব, একই নগরে বাস কর, যেন বাটপাড়ি (বাটোয়ারী ) 

করিও না। কানাই, আমার আচল ছাড়, নৃতন শাড়ি ফাটিতেছে, ছিড়িয়। 

যাইতেছে । জগৎ ভরিয়। অপযশ হইবে--যেন বিবস্ত্র করিও না (অথবা 

উদঘ।টিত অর্থাৎ লোকমাঝে গুপ্তপ্রেম জানাজানি করিও না)। সঙ্গের সথী 
আগাইয়। গেল, আমি একেশ্বরী (একাকিনী) নারী । একে রাত্রি অন্ধকার, 

দামিনী আরও অন্ধকার বাড়াইয়া দিল। বিগ্যাপতি গাহিয়! বলিতেছেন 
_-হে গুণবতি রমণি, শোন, হরির সঙ্গে কোন ভয় নাই, তুমি পরম গমারা 
( গ্রাম্য অর্থাৎ বুদ্ধিহীনা )1” 

ইহ।র সহিত গোবিন্দদাসের বাধা-রুষ্ণের সম্ভোগ-লীলার পদটির তুলনা 

করা যাইতে পারে ! 

রাধাবদন হেরি কানু আনন্দ। রল আবেশে বিছ্ুরল নিজ দেহা ॥ 

জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দ। হার টুটল পরিরস্ভণ বেলি। 
কত মনোরথ কৌশল কতরি মগমদ চন্দন সব দূরে গেলি! 
রাধাকাছ কুহুমশর সমরি ॥ খসল কুহ্থম কেশ ছুহু অতি ভোর । 

পুলকে পুরল তঙ্গ হৃদয় উলাস। নীলমণি কাঞ্চজড়িত উজোর ॥ 

নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস ॥ গোবিন্দদাস কহয়ে রাধা কান। 
দুছ' অতি বিদগধ অতুলন লেহা। শৌভে দশবাণ জিনিয়৷ পাচবাণ ॥ 

বৈ. প' পৃ. ৫৯৬ 

গাথাসতুসঈর একটি পদে নায়কের মিলনস্থখ চিত্রিত হইয়াছে । এখানে 
মানের পর মিলনের বর্ণনা দেখি । 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫৬৫ 

“ভরিমো সে সঅণপরম্মৃহীঅ বিঅনস্তমাণপসবাএ। 

কইঅবন্ত্,ববত্ণথণ-কলসপরেল্সণ-স্থহেল্লিং ॥” গাহা ৪1৬৮ 

» প্রথমে শয়ন-পরান্মুখী হইলেও (পরে) মানভার বিগলিত হইলে সেই 
(নায়িকা) কপটনিন্দ্রাঁ অবলম্বন করিয়া পার্খপরিবর্তন দ্বারা স্তনকলসের 

ঘনাবমর্দজনিত ষে স্থুখকেলির উৎপাদন করিয়াছে তাছ। শ্মরণ করিতেছি । 

সদুক্তিকর্ণামৃতে “বিকট-নিতন্বা” কবির একটি পদে আছে, নায়িকা তাহার 
সথীর নিকট তাহাদের মিলন-স্থখ বর্ণনা করিতেছে 

কান্তে তল্লমুপাগতে বিগলিতা নীবী স্বয়ং বন্ধনাদ্ 
বাসশ্চ প্ঈথমেখলাগুণধূতং কিঝিন্লিতদ্বে স্থিতম্। 

এতাবৎ সখি বেক্সি কেবলমহে। তশ্যা্ষ্জে পুনঃ 

কোইসৌ কাশ্মি রতং চ কীদৃশমিতি স্বল্লাপি মে ন স্বতিঃ ॥ 
বিকটর্নিতন্বায়াঃ, সতুক্তিক ২।১৪০।১ 

_-কাস্ত শধ্যায় আমিলে নীবী বন্ধন হইতে হিচযুত হুইল, বন মেখল! 
রজ্ছু হইতে শিথিল হইয়৷ নিতম্বে পতিত হুইল, 'আমি এইটীকুমাত্রই জানি, 
তাহার সহিত আসঙ্গ রতিতে সে নায়ক কে এবং আমিই ব! কে; কেমনই বা 
রত হইল এইসব আমার কিছুই ম্মরণে নাই।” উক্ত পদটির সহিত বিছ্যাপতির 

এই পদটির তুলনা করা যায়__ 

কি কহুব রে সখি কহইতে লাজ। কি কহব কিয়ে করল রসকেলি ॥ 

জোই কয়ল সোই নাগররাজ ॥ হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ। 

পহিল বয়স মঝু নহি রতিরঙ্গ। সো কি কহব ইহ মখিনিসমাজ | 

দুতি মিলায়ল কামুক সঙ্গ | জানসি তব কাহে করনি পুছারি। 

হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাপ। সো ধনি জো থির তাহি নেহারি ॥ 

সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাপ॥ বিগ্ভাপতি কহ ন কর তরাস। 

চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি। এসন ছোয়ল পহিল বিলাস ॥ 

বৈ. প. পৃ. ৯৬, পদকল্পতরু ২৩৯ 

গাহাস্তসঈর একটি পদে নববধূর সহিত মিলনের চিত্র অস্কিত হইয়াছে । 

পুচ্ছিজ্জন্তী ণ ভণই গহিআ পপফুরই চুস্িআ রুঅই। 

তুহিণক1 পববহুআ কআবরাহেণ উবউড়া ॥ গাহ। ৭19৭ 

_ ক্ৃতাপরাধ (নববরদ্ধার!) আলিঙ্গিত হইয়া নির্বাক নববধূ বিজ্ঞাসিত 
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হইলে উত্তর দেয় না, (হাত দিয়া) ধরিলে কাপিতে থাকে এবং চু্সিত 
হইলে রোদন করিতে থাকে । 

ইহার সহিত গোবিন্বদালের রাধাক্ুষ্ণের প্রথঘ মিলনের চিত্রটির তুলন! 
করা যায়। 

ধরি সথি আাচরে ভই উপচন্ক। হেরইতে বয়ন নয়ন জল খলই ॥ 

বৈঠে না বৈঠয়ে হবি পরিয়ন্ক ॥ হঠ পরিরম্তণে থরহরি কাপ। 
চলইতে আলি চলই পুন চাহ। চু্ধনে বদন পটাঞ্চলে ঝাপ॥ 
রসঅভিলাষে আগোরল নাহ। তলি ভীত পুতলী সম গোরি। 
লুবুখল মাধব মুগধিনি নারী । চীত নলিনী অলি রহই আগোরি ॥ 
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি ॥ গোবিন্দদাস কছই পরিণাম। 

পরশিতে তরদি করহি কর ঠেলই। বূপকি কৃপে মগন ভেল কাম ॥ 
বৈ. প. পৃ. ৫৮৫, পদকল্পতরু ১০. 

সহৃক্তিতে উদ্ধৃত কেশট কবির একটি পদ আছে, (এক সথী অন্য এক মীর 
নিকট বলিতেছে )। 

মা গর্বমুদ্বহ কপোলতলে চকান্তি। 
কাত্তস্বহস্ত-লিখিতা মম মপ্ররীতি। 

অন্যাপি কিং ন সথি ভাজনমীদৃশীনাং 
বৈরী ন চেদ্ভ বতি বেপখুরন্তরায়ঃ | 

কেশটম্য ( সছুক্তিকঃ ) ২১৪৭৫, প্ঠাবলী ৩০২, লা. দ. (৩১১৯ 

--মামার গগ্ুদেশে কান্তের শ্বহস্তপ্রদত্ত মঞ্জরী শোভা পাইতেছে এই 
বলিয়! গর্ব প্রকাশ করিও না, বৈরী বেপথু যদি অন্তরায় না হয়, তাহা হইলে 
অপরা কেহ এই সৌভাগেের ভাজন হইতে পারে । 

মানবীয় প্রেমের এই কবিতাটিকে রূপগোসন্বামী “রাধামধীং প্রতি চন্দ্রাবলী- 
সধ্যাঃ সাস্যবাক্যমিদম্” বলিয়া (পগ্ঠাবলীতে ৩০২) স্থান দিয়াছেন। দামোদর 
কবির রচিত ( পন্ভাবলীতে ) এই পদটিতে “কান্ত স্থলে কষ শব্দ ব্যবহার করা 

হইয়াছে । সাধারণ প্রেমগীতিকা বৈষ্ণব প্রেমগীতিক। বূপে গৃহীত হইয়াছে । 
সদুক্তিকর্ণামৃতে গোমোক কবির একটি পদে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ চিত্ত 

দেখি। 
অঙ্গানি শ্লথনিলহানি নয়নে মুখ্ধালসে বিভ্রম- 
শ্বাসোৎকম্পিতকো মলম্তনমূরঃ সাহাসহুপ্ডে রব । 



পদাবলী সাহাত্য সম্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫৬৭ 

কিং চান্দোলন-কৌতুক-ব্যুপরভাবাস্তেযু বাম-ক্রবাং 
স্বেদাস্ত:-ল্নাপিতাকুলালক-লতেঘাবা সিতো। মন্সুথঃ ॥ 

সছুক্কি ২১৩৩৩ (গোসোকন্য ) 
--€ সম্ভোগে ) অঙ্গুলি শ্লথ ও নিঃসহায়, নয়নঘয় মুগ্ধ ও অলস, বিভ্রম ও 

শ্বাসহেতু কম্পিত কোমলস্তন-সমস্থিত বক্ষোদেশ, ভ্রদুইটি আদ্মাসন্প্র, 
আন্দোলনহেতু কৌতুকযুক্ত মুখের স্বেদজল-ন্লাপিত আলোল অলকাবলীতে 
মন্থ বাস করিতেছে । 

গাহাসভসঙঈর একটি পদে সম্তোগ-্রান্ত নায়ম-নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করা 

হইয়াছে। 

থিস্স উরে পইণে৷ ঠবেই গিম্হাবরণ্হ-রমিঅস্স। 
ওলং গলন্ত-কুন্ুমং ণহাণস্থঅন্ধং চিউরভারং ॥ গা স. ৩1৯৯ 

_গ্রীষ্মকালের অপরাহ্র সময়ে রমণকারী খিন্ন পতির বক্ষঃস্থলের উপর 
(প্রিয়তম! ) তাহার আর্ত, গলিতপুষ্প ও ন্নানিস্থগন্ধ কেশভার স্থাপিত 

করিতেছে ।” 

বৈষ্ণব পদেও দেখা যায় শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্ণ মিলনলীলার পর অনুরূপ আচরণ 

করিতেছেন। 

জয়দেবের রাধ। শ্রীকষ্ের সহিত যে মিলনস্থথ অনুভব করিয়াছেন তাহারই 

বর্ণনা করিতেছেন 
প্রথমসমাগমলজ্জিতয়৷ পটুচাটরশততরলমূ। 
মছুমধুরশ্মিতভাধিতয়া শিখিলীরুত-জঘনছুকুলম্ ॥ 
কিশলয়শয়ননিবেষিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্। 

কত-পরিরম্তণচুহ্বনয়া পরিরভ্য কতাধরপানম্ ॥ (বৈ. প. পৃ. ৭) 

_ প্রথম সমাগম সময়ে লজ্জিতা দেখিয়া যিনি অতি পটুতার সহিত অন্কৃল 

শত চাটুবচন প্রয়োগ করেন এবং আমাকে মৃদুমধুর হান্তের সহিত আলাপ 

করিতে দেখিয়! আমার জঘন বসন শিথিল করিয়া দেন। আমি কিশলয় 

শধ্যায় শয়ন করিলে যিনি আমার বক্ষঃস্থলে দীর্ঘকাল শয়ন করিয়া থাকেন এবং 

আমি আলিঙ্গন-পূর্বক চুস্বন করিলে ধিনি প্রত্যালিঙ্গনপূর্বক আমার অধরনুধ! 

পান করেন। 

কবি বিগ্ভাপতি প্রাচীন কবিদের রীতি অন্থদরণ করিয়া নায়ক-নায়িকার 
সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। 
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সখি হে কি কহুব বচন না ফুর। ধরণি ডগমগ ডোলে। 

স্বপন কি পরতেক কহুই না পারিয়ে খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু 

কিয়ে অতি নিকট কি দুর ॥ চঞ্চরিগণ করু রোলে ॥ 
তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল প্রলয় পয়োধিজলে জন্ু ঝাপল 
আতরে স্থরধুনি ধার! । ইহ নহ যুগ অবসানে । 
তরল তিমির শশি সুর গরাসল কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব 
চৌদিগে খসি পড়ু তার]। কবি বিষ্যাপতি ভাগে ॥ (বিস্যাপতি) 
অন্র খসল ধরাধর উলটল। বৈ. প. পৃ. ৯৭ 

নৌক্রীড়।৷ বা নৌকা খণ্ড 
প্রাচীন সংস্কত-প্রাককৃত সাহিত্যে নৌকালীলার কথা দেখিতে পাই। 

'প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে নৌব্যসনী কৃষ্ণের উল্লেখ দেখি। 
অরেরে বাহিহি কানন নাব 
ছোড়ি ভগমগ কুগই ণ দেহি । 

তই ইখি ণঈহি সম্ভার দেই 
যে! চাহসি সো লেহি॥ 

“ওরে রে কৃষ্ণ, তুমি নৌকা বাহিবে ভগমগ (নৌকার টলমলানি ) 
ছাড়িয়া! দাও, আমাদের ছূর্গতি দিও না, তুমি এই নদী পার করিয়া দিয়! যাহা 
চাও তাহাই লও |” 

কবি বিষ্তাপতি এই পদটির ভাব লইয়া নৌকাবিলাসের একটি পদ রচনা 
করিয়াছেন । রাধা কুষ্ণকে বলিতেছে__ 

তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব । জস অপজস ছুই রহ গএ ঠাম ॥ 

সেহে লএ চলি তোহুরী নাব॥ হুমে অবলা কত কহব অনেক। 
হঠ ন করিঅ কন্ছ,কর মোহি পার। আইতি পড়লে বুঝিঅ বিবেক ॥ 
সব তহ বড় থিক পর উপকার ॥ তোহে পর নাগর হুমে পর নারি। 
আইলি সখি সবে সাথে হমার। কাপ ভ্বদয় তুজ প্রতি বিচারি | 
সে সবে ভেঙপ্লি নিকহি বিধি পার ॥ ভণই বিদ্ভাপতি গাবে। 

হমর। ভেলি কু, তোহরেও আস। রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন 
জে আগিরিম তান হোইঅ উদাস ॥ ঈরসসকল সেপাবে॥, 
ভল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম । বৈ. প. পৃ ১১৬ 



শদাবলী সাহিত্যে সাভাগ বা মিলন-লীলা ৫৬৯ 

উক্ত পদটিকে আদর্শ ধরিয়া বু বৈষ্ণব কবি রাধা-কৃষ্ণের নৌলীলার বহু পদ 
রচনা করিয়াছেন। নৌকা-লীলা ও দানলীলার কথা কোন প্রাচীন পুরাণে 
দেখা যায় না। পরবর্তীকালের অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যে ও প্রাদেশিক 
ভাষায় রাধাকুষ্*-প্রেমলীলার দানখণ্ডের ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় এই ছুইটি বিশিষ্ট ঘটন! হিসাবে স্থান পাইয়াছে। 

তুঃ উদ্ধবদাস-_মুখরার সঙ্গে রাই সখীগণ সঙ্গে । 

যমুনা সাতার দেখি ভাবে মনে মনে ॥ 

রাই কহে যাহা! চাও তাহা! আমরা! দিব। 
কাগারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব ॥ ( বৈ. প. ৫১১ পৃ.) 

কষ্ণদাস শ্রীরষ্ণ-মঙ্গলে' লিখিয়াছেন-_ 
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে | 

অতএব কহি কিছু হরিবংশমতে ॥ 

কিন্ত গ্রচলিত হুরিবংশে প্াানধণ্' ও “নৌঁকাখণ্ডের কোন উল্লেখ দেখা 
যায় না। 

নৌকাখণ্ডের বিষয়টি হইতেছে এই-ব্রজের গোপিকাগণ যখুনা নদী পার 
হইয়। মথুরা যাইতে ইচ্ছা করিলেন, কৃষ্ণ নৌকায় করিয়া গোগীদের যমুনা পার 
করিয়া দিবেন বলিলেন এবং তাহার বদলে রাধার প্রেম প্রার্থনা করিলেন। 

রাধা প্রথমে অসম্মত হইলেন কিন্তু নৌকা যখন মাঝ নদীতে তখন কৃষ্ণ 
গোপীদের ভয় দেখাইলেন, এই অবস্থায় কোন উপায় ন। পাইয়া! রাধা! কুষ্ণের 

প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 

. ধ্রাককত-ৈঙ্গলে'র একটি পদে নৌকা -লীবার উদ্লেখ দেখা ঘায়। পদটি 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে নৌকালীলা সম্বন্ধে 

তেরটি কবিতা পাওয়। যায়। এইগুলির মধ্যে পাচটি রূপ গোম্বামীর নিজের 

রচনা, বাকীগুলি অন্তান্ত কবির রচনা । নিয়ে ছুইটি কবিতা উদ্ধত হইল। 

রূপ গোত্বামীর 'প্ভাবলীতে' জগদানন্দরায়ের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 

পদটিতে দেখা যায় পারগামী গোপিকাগণ নৌব্যসনী কৃষ্ণকে বলিতেছে। 

জীর্ণা তরিঃ সরীদভীবগভীর-নীর! বাল! বয়ং সকল মিথমনর্থহেতুঃ। 

নিস্তার-বীজমিদমেধ কশোদরীনাং যল্সাধব ত্বমসি কর্ণধার: | 

পচ্চাবলী ২৭১ 



৫৭০ বৈষ্ণব পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

--“তরী জীর্ণ, নদীতে গভীর নীর, আমরা বালিকা--এই সকল বিপদের 
কথা । তবে আমরা অবলা আমাদের নিম্তারের একটু ক্ষীণ আশা এই যে 

মাধব, তুমিই এখন কর্ণধার হুইয়াছ। 

পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত মুকুন্দ ভট্টাচার্ধ্ের পদে দেখি গোপীগণ কৃষ্ণের ব্যবহারে 

যেন অসস্তষ্ঠ হইয়াই খেদ প্রকাশ করিতেছে । 

ইদমুদ্িস্ট বয়স্তাঃ স্বসমীহিতদৈবতং নমত। 

যমুনৈব জানুদরী ভবতু ন বা নাবিকোইস্পরঃ ॥ পগ্যাবলী ১৭৬ 

_ হে সথীগণ, এই প্রার্থনা করিয়া তোমাদ্দের নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতাদের 

নমন্কার কর, যমুনা যেন হাটুজল হয় কিংবা অপর কেহ নাবিক হউক ।' 

কোন অজ্জঞাতানাম! কবির একটি পদ পদ্যাবলীতে উদ্ধত হুইয়াছে। রাধিক। 

রুষ্কে সন্বোধন করিয়া বলিতেছে। 

বাচ। তবৈব যদুনন্দন গব্যভারে। 

হারোইপি বারিণি ময়! সহস! বিকীর্ণঃ | 

দুরীকতং চ কুচয়োরনয়োছু কুলং 
কুলং কলিন্দ-ছুহির্তুন তথাপ্যদুরমূ॥ পন্যাবলী ২৭৩ 

__“হে যছুনন্বন, তোমার কথায় গব্ভার এবং হারও সহস। আমি জলে 

নিক্ষেপ করিলাম, পয়োধরের বস্ত্রও দুরে ফেলিয়া দিলাম, তথাপি যমুনানদীর 

কুল দূরেই রছিল। 
এই শ্লোকটির ভাব বিস্তার করিয়! গোবিন্দদাস একটি পদ রচন! করিয়াছেন। 

রাধা কষ্ণকে বজিতেছেন-_- 

ও নব নাবিক শ্ামরু চন্দ । কেহ জীউ তেজই কেহ হরি বোল ॥ 

টকছনে তোহারি হৃদয়-অন্থবন্ধ ॥ এতদিনে কুলবতীর কুলে পড়ু বাজ। 

তু বোলে গোরস যমূনহি ঢার। চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ। 

ফারলু কাচলি ডারম্থ হার | উঠহ কুলে পারে যে তু মাগ। 

কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর। কাহু সঞ্ঞ মাগি ধরব তুয়া আগ। 

অতিখণে অবন্ না পাওলু তীর ॥ গোবিন্দদাস কহে ঘময়ক কাজ। 

হাম নিরস তু হালি উতরোল। নাবিক বেতন নাবক মাঝ ॥ 

পদকল্পতরু ১৪২২, বৈ. প. পৃ. ৬৩৭ 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-ল'লা রি 

ইহার সহিভ উদ্ধবদাসের নৌকাবিলাসের পদ্টির তুলনা করিতে পারি। 
মুখরার সঙ্গে রাই সধীগণ সঙ্গে। সখী সঞ্চে নৌকায় চড়িল বিনোদিনী । 

যমুনা সাতার দেখি ভাবে মনে মনে ॥ তরঙ্গ বাড়িল তায় জীণ তরিখানি॥ 
ডাক দিয়! বলে ন্যায়্যা নৌকা আন ঘাটে। তরঙ্গের বঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে। 
আমরা হইব পার বেলা সব টরটে ॥ হেরি সব সহচরী কাপয়ে অন্তরে ॥ 
দেখিয়া নাগররাজ জীর্ণ তরি লৈয়া। তরঙ্গ দেখিয়া! থরহরি কাপে রাই ॥ 
হাসিয়া কহয়ে কথা কাগ্ডারী হইয়া ॥ কোলে করি বায় নৌক1 কাগ্ডারী 

কানাই । 

কি দিবে আমারে কহ কতক বেতন। রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে। 

একে একে পার করিৰ যত জন ॥ এ পার হইল নৌক। দেখিতে দেখিতে ॥ 

রাই কহে যাহা চাও তাহা আমরা দিব । দুই অঙ্গ পরশিতে দুই প্রেমে ভাসে। 
কাগ্ডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব ॥ নৌকা বিলাস কহে উদ্ধব দাসে ॥ 

বৈ. প পু. ৫১১ 

হিন্দী কবি স্থুরদাস (১৫০০ খ্রীঃ) এই আখ্যানটিকে অবলম্বন করিয়া 

কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন । বাংলা ভাষায় লিখিত বডুচণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণ- 

কীর্তনে, মাধবচর্য্যের শ্রীকৃ্-মঙ্গলে এবং শ্টামদাসের গোবিন্মমঙ্ষলে এই 

কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্ধের বহু বৈষ্ণব কবি এই 

বিষয়টি লইয়া! পদ রচনা করিয়াছেন । সনাতন গোম্বামী ভাগবতের টীকায় 

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন-_“শ্রীজয়দেব-চণ্ডীদাসাদি-দরশিত- 
দানখগু-নৌকাখণগ্ডাদি-লীলাগ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়্াঃ |” 

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী আদিরসাম্মক ও ধুব জনপ্রিয় । নৌলীলা 

মুখ্য সম্ভোগের মধ্যে পড়ে। 

বলরাম দাসের নৌকাবিলাসের পদ-- 

তোমরা কে বট ধনি পরিচয় দেহ আগে জানি । 

এ হেন বিনোদ লাজে কোথা! যাবে কোন কাজে 

বল বল বলগো তা শুনি ॥ 
কমল বদনখানি চরণ কমল জিনি 

কমল-লোচনী কমলিনী । 

জীবন যৌবন ভরা তাহাতে মাথে পসরা 

হাটিয়। এসেছ ধন্য মানি 



৫৭২ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 

এন! বেশে কিবা আশে যাইব কাহার বাসে 

বিজয় করিয়া বিনোদিনী । 

মোর ভাগ্যে হেন হবে নায়ে পদ পরশিবে 

বিশ্রাম করিব তুমি ধনি ॥ 
তোমর! ডাকিছ স্থখে তরণী পড়েছে পাকে 

আপন! সারিয়! পাছে আনি। 

হুপ্রভাত হইল নিশি দিবসে উদয় শশী 

বলরাম দাসে কহে বাণী ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৫০ 

জ্ঞানদাসের একটি পদে রাধা-কৃষ্ণের নৌবিলাস চমৎকারভাবে বর্ণনা করা 

হইয়াছে । 
মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল 

ছুকৃল বহিয়া যায় ঢেউ। 
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ 

তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥ 

দেখ সখি নবীন কাগীারী শ্য/ম রায়। 

কখন ন! জানে কান বাহিবার সন্ধান 

জানিয়! চড়িনু কেন নায়। 

হ্যায়ার নাহিক ভয় হাসিয়৷ কথাটি কয় 

কুটিল নয়নে চাহে মোরে । 

ভয়েতে কাপিছে দে এ জাল! সহিবে কে 

কাগ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥ 
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হেল 

পরাণ ছল পরমা । 

জ্ঞানদাস কহে সথি স্থির হইয়া থাক দেখি 

এখনি ন! ভাঁবহ বিষাদ ॥ 
বৈ' প. পৃ. ৪০৭, পদকল্পতরু ১৪১১ 

দানলীল! 

দানলীল। বা! দানখগ্ডের কাহিনী ভাগবতে পাওয়া যার না। দানখণ্ডের 

কাহিনীটি আদিরসাজ্মক। দানলীলার কাহিনীটি নিয়রপ,--কুফণ রাধার প্রেমে 
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পড়িয়াছেন, কিন্তু রাধা ভীরু বা অসম্মত। রাধার সঙ্গে দেখা করিতে ন' 
পারিয়া কৃষ্ণ মথুরার পথে (কোন মতে গোবর্ধনের পথে) অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। গ্রোপীদের সহিত রাখিকণ দধিছুগ্ধ লইয়া মথুরার হাটে 
(বা উৎসব উপলক্ষে গব্যভার লইয়া গোর্ষধন পর্বতে ) যাইতেছিলেন। কৃষ্ণ 
দানী সাজিয়া বা কর সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী সাজিয়৷ গোপিকা দের 
নিকট কর চাহিলেন। কৃষ্ণ রাধার সহিত আদিরসাত্মক বাগ.বিতণ্ড জুড়িয়া 
দিলেন। শেষে রাধা কৃষের প্রস্তাবে খানিকটা অনিচ্ছায় দেহদানে ম্বীক্ৃত 
হইলেন। মনে হয় মূলে কাহিনীটি আদিরসাত্মক ছিল না। কৃষ্ণ ও তাহার 
রাখাল সখারা দধি দুগ্ধ খাইবার জন্যই গোপীদের আটক করিয়াছিলেন। 
বৃন্াবনদাস মনে হয় এই ঘটনাটি জানিতেন। 

দানলীলা সব্ন্ধে প্রাচীন সংগ্রহ-গরন্থে, অলংকার শাস্ত্রে বা পুরাণে কোন 
উল্লেখ পাওয়৷ যায় না । অর্বাচীন কালে সংস্কত্তে রচিত দানলীলা-বিষয়ক ছুই 
একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওরা যায়। এই লীলা লইয়া! রূপ গোস্বামীর 
“দানকেলিকৌ মুদী', রঘুনাথ গোস্বামীর “দানকেলি-চিন্তামণি' রচিত হইয়াছে। 

মাধব ভট্ট দানলীল1 কাব্য রচনা করেন। বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণ-কীর্তনে 
দানলীলার উল্লেখ পাই । পরবর্তী যুগের বহু বৈষ্ণব কবি এই লীল! অবলম্বন 
করিয়া বু পদ রচন! করিয়াছেন। 

বু চণ্তীদাসের শ্রীকুষ্ককীর্তনে দানখণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়। যায়। 

এখানে একটি পদ উদ্ধৃত হইল । 

সিশের সিন্দুর তোর নামে । আজি পড়িল! মোর হাথে ॥ . 

মাথার কেশ স্ববেশে ॥ মুঠি এক ম।ঝা ৰাএ হালে । 

আদ্ধাকে না চিহ্ছমি তোগ্ঞ। তা দেখি মুণিমন টলে ॥ 
সব গোপীরঞরন কাহ্াঞ্রিও ॥ ডাকর ডালিম ছুঈ কুচে। 

দান আক্বার পরমাণে । এ রাধা ল। নান্দস্থত কাহ্থাঞ্চি কে রচে ॥ 

না কর মনে আন ভানে ॥ স্থঝি যাহা মোর সব দানে। 

ঘ্বত দুধ লঞা তৌএ যাসী। নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥ 

ধাঁআ ধাআ মথুর! পালাসী ॥ রাধা মোর না! কর নিরাশে। 

আদ্ধা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে। গাইল বু চণ্ডীদাসে॥ 
প্রীরষ্ণকীর্তন, দানখণ্ 
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কবি বিষ্ভাপতির দানধণ্ডের পদে দেখি কৃষ্ণ রাধার বকপসৌন্দর্যের গ্রশংসা 
করিয়া দান মাগিতেছে। 

স্থধামুখি কো বিহি নিরমিল বাল!। 

অপক্ধপ কপ মনোভবমঞ্গল ভ্রিভূুবন বিজয়ী মালা ॥ 

সুন্দর বদন চারু অরু লোচন কাজরে রশ্রিত ভেল]। 

কনয় কমল মাঝে কাল তূজঙ্গিনী শ্রীযূত খঞ্জন খেলা ॥ 
মাভিবিবর সঞ্জে লোমলতাবলি ভূজগি নিসা পিয়াস । 

নাস! খগপতিচঞ্চ ভরম ভয়ে কুচগিরি সন্ধি নিবাস! ॥ 

তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবনে অবর্ধ রহল দউ বানে। 

বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন ৌপল তোহারি নয়ানে ॥ 

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নাগর ইহ রস কে পায় জান। 

রাজ! শিবমিংহ রূপনরায়ন লছিম। দেই পরমান ॥ 

( বিদ্াপতি ) বৈ. প. পৃ. ১১৫ 

ংশীবদনের পদ-- 

হেদে লো বিনোদিনি 

এ পথে কেমতে যাবে তুমি । 
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে 

সকলি কিনিয়। নিব আমি ॥ 

এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূল! 
কমল জিনিয়া! পদ তোরি। 

রৌদে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় ছুখ 
শ্রমভরে আউলাইল কবরী ॥ 

অমূল্য রতন সাথে গোডারের ভয় পথে 

লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া। 

তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী 

তিলআধ না যাও ছাড়িয়া! ॥ 

'ম্থুরা অনেক পথ ' তেজ অন্য মনোরথ 

মোর কাছে বৈস বিনোদিনী । 

বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হুষ 
শ্তাম সঙ্গে কর বিকিকিনি॥ বৈ- প' পৃ. ২৬৪ 
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ইহার সহিত ববীন্দ্রনাথেরও একটি কবিতা তুলন! করা যায়__ 

এত ভার মরি মরি কেমনে ররেছ ধরি 
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়। 

কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরে কতদুরে 

কিসের দুবহ ছুরাশায়। 

সমুখে দেখত চাহি পথের যে সীমা নাহি 
তপ্তবালু অগ্নিবান হানে। 

পনারিণী কথ! রাখো দৃর পথে যেয়ে।নাক 

ক্ষণেক দাড়াও এইখানে । 

৫৭৫ 

--(পসারিনী। কল্পনা ) 

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় “তাহার সম্পাদিত 
শতাব্দীর পদাবলীতে' দান-লীল! সম্বন্ধে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 

করিয়াছেন। 

ক যাসি দানীত্যপি নৈব পশ্ঠসি 

দৃগঞ্চলেনাপি গজেন্ত্রগামিনি 
কিমঞ্লেনাপিহিতং কিশোরি মে 

তদ। কলয়াশ্ড কর: প্রদীয়তাম্ ॥” 

'যোড়শ 

যো; শ: পদাবলী সাহিত্য পৃঃ ৪৬৬ 

-__ হে গজেন্দ্রগামিনী, কোথায় যাইতেছ, সামান্য একটু দৃষ্টি প্রদান করিয়া 
কি প্দানী”কে দেখিতে পাইতেছ না? হে কিশোরী, তোমার অঞ্চলে কি 

লুকাইতেছ দেখাও, শীগ্র কর প্রদান কর 

এই কবিতাটির ভাব লইয়া! কৰি অনন্ত একটি বৈষ্ণব পদ লিখিয়াছেন। 

'আহির রমনী যত এতেক শুনিয়৷ তবে 

চালাঞ্া বাহির পথ হাসিয়া বোলায় সভে 

আপনে যাইছে আন ছলে। কিবা দান কহ দেখি কান ॥ 

বাহু নাড়। দিয়া যাও পুন হাসি কহে দানী 

দানী পানে নাহি চাও শুন অহে বিনোদিনী 

এত না গরব কার বলে ॥ অল্প নিব তোহারি পিরীতে। 
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ছেদো লো কিশোরি গোরি আমার দানের রীতি 

শুনহ বচন মোরি শুন শুন রসবতি 

তোর দান না করিব আন। তাহা তুমি ন৷ পারিবে দিতে । 
পদামৃতসমুদ্র ২৫৮ পৃঃ 

ভাব-সম্মেলন বা ভাবোল্লাস 

মাথুর বা প্রবাসের পর রাধারুষেের যে মিলন তাহাকে ভাব-সম্মেলন বলে। 
ইহা বাস্তব মিলন নহে, শ্রীরাধার ভাব ( কল্প ) জগতে শ্রকের সহিত মিলন: 

শ্রীকৃ। মহান কর্তব্যের আহ্বানে বৃন্দাবন ছাড়িয়। মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, 

কেননা, পুরুষের জীবনে প্রেমের চেয়ে কর্তব্য বড়। বৃন্দাবনে ছিল শ্রীকৃষ্ণের 

মাধুরধ্যলীলা আর এখন মথুরায় এশ্বধলীলা। এদিকে কুষ্ণ-বিরহে রাধার 
জীবনে সীমাহীন দুঃখ, তাহার জীবন একেবারে শৃন্ত হইয়া! গেল, হাহাকারই 

তাহার জীবনের একমাত্র স্ঘল। প্রেম চলিয়া গেলে নারীর জীবনে আর 

কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শ্রীকু্ণ আর কোনদিন বুন্দাবনে পদার্পণ করেন 

নাই। কিস্তু বৈষুব কবিগণ এই নিষ্ঠ,রতার মধ্যেই রাধা-কৃষ্ণ-লীলা সমাধ 

কবিতে পারেন নাই, ভাই তাহার! ভাব-সন্বেলন বা ভাবোল্পাস নামে এক 

অভিনব পর্ধযায়ের পরিকল্পনা করিয়াছেন। শ্রারাধা বিরহ-বিকারের আবেশে 

কল্পনা করিতেছেন যেন শ্রীরুষ্ণ পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া! আসিয়াছেন এবং 

উভয়ে পুনমিলন হুইয়াছে। শ্রীকুষ্ণের ধ্যানে তন্সয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাধা মনে 

করিতেছেন কৃষ্ণ যখন আসিবেন কিভাবে তাহাকে নিজের দেহের হ্বার। 

অভ্যর্থন করিবেন, কিভাবে প্রিয়ের নিকট অভিমান প্রক।শ করিবেন । আবার 

যখন ভাবরাজ্যে মিলন হইল তখন রাধার মনে হইল তাহার জীবন ও যৌবন 

সফল হইয়াছে । সমস্ত ব্রজবাসীর যেন তাহাতে উল্লাস হইয়াছে । 

এই ভাব-সম্বেলন বা! ভাবোন্াস গৌণ সম্ভোগেব অন্তর্গত। কেননা, 

ইহাতে প্রকৃত মিলন হয় নাই। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের ভাবরাজ্যের 

যে মিলন বর্ণন। করিয়াছেন তাছ! ষেন বাস্তব মিলনের মতই আস্তিক হইয়া 

উঠিমাছে। ইহার সছিত ্প্র-মিলনের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। আর, 

ভাধ-সশ্বেলন কিন্ত দিবান্বপ্র বা জাগ্রত স্বপ্ন নয়। শ্রীরাধ। বিরহ-ৰিকারের 
আতিশয্যে প্রীকফ্ণের সহিত মিলনকে সত্য বলিয়াই ভাবিতেছেন। র্বাধার 

চিন্তায় কোন ফাকি ছিল না। নৈফব কবিগণ রাধা-কফের এই কল্প মিলনকে 
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জাগ্রত মিলনের সভায় অর্থাৎ মুখ্য সম্ভোগের মতই আস্তরিকতার সহিত বর্ণনা 
করিয়াছেন । কিন্ত আমরা জানি বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সহিত রাধার আর কোন 
দিন মিলন হয় নাই। 

বৈষ্ণবদাসের “পদকল্পতরুর” চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্পবে ধৃত পদসমহুকে 
ভাবোল্লাসের পদ বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব রসশান্ত্র “উজ্জলনীলমণিতে' এই 

পধ্যায়ের কোন পদ নাই। ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু (২1৫।৭৫) ও উজ্জলনীল- 
মণিতে ( ১৩১০৪ ) কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার প্রতি সখীদের ন্মেহাতিশয্যকে 

ভাবোল্লাস বল! হইয়াছে । রূপ গোস্বামী উজ্জ্লনীলমণিতে কৃষ্ণের কিয়দ্দুর 
প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনকে “আগতি' বলেন, “লীকিক-ব্যবহারেণ শ্যাদাগমন- 
মাগতিঃ' (উঃ মঃ ১৫।১৯৯)।-_ প্রকট লীলান্ুসারে আগমনকে রসশাস্বে 'আগতি' 
বলে। বূপ গোম্বামী মথুর| হইতে কৃষ্ণের ব্রজে আগমনের কথা স্পষ্ট করিয়া 
বলেন নাই। কিন্তু “অথ সংপ্রয়োগঃ (উঃ মূ ১৫২১২) এই বাক্যের দ্বার! 
প্রবাস নামক বিপ্রলস্তের পরে রাধাকৃষ্ণের রহ্বোর্বিলাস, নখদন্তক্ষত ও চুম্বনাি 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা! মনোরম নহে বলিক্লাও স্বীকার করিয়াছেন। 
“বিদপ্ধানাং মিথো লীলাবিলাদেন যথ। স্থথম। ন তথা সংপ্রয়োগেন স্তাদেবং 
রমিকা বিদুঃ |” (উঃ মঃ ১৫।২৫৩)--পরম্পর লীলা-বিলালে রলিকগণের যে 
জাতীয় সখ হয়, মংপ্রয়োগে কিন্ত তজ্জাতীয় সথখাম্বাদন হয় না, রসবেত্তাগণ এই 

সিদ্ধান্তই করিয়াছন ।, 

প্রাচীন সংস্কত-প্রাকৃত সাহিত্যে “ভাব-সন্মেলনের” কোন পদ দেখ যায় ন!। 

সুদুর প্রবালের পর নায়ক-নায়িকার মিলনস্থচক বহু পদ পাওয়া যায়। এ 
সমন্ত পদে নায়কের বিদেশ হইতে আগমনে নায়িকার হৃদয়োল্লাসও প্রকাশিত 

হইয়াছে । এই সমস্ত পদ কিন্তু মুখ্য সম্ভোগের অন্তর্গত । নায়ক-নায়িকার 

্বপ্র-মিলনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি কিন্ত ভাবরাজ্যে মিলনের কথা সংস্কৃত 

সাহিত্যে দেখা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম-কাব্যগুলি মিলন-মূলক 

হইত, বিয্লোগাস্ত কাব্য দেখা যায় না। সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রের নির্দেশ 

আছে যে প্রেম-কাব্যের শেষে নাযক-নাক্মিকার মিলন দেখাইতে হুইবে। 

বৈষ্ণব প্রেমগীতিকায় মনে হয় প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব অলক্ষিতে 

পড়িয়াছে। আবার, যুগলের (রাধা-কৃষ্ণের) উপাসনাও বৈষণবদের একটি 
আদর্শ, তাই বৈষ্ণব কবিগণ কল্পরাজ্যে রাধাকুষ্ণের মিলন সাধন করাইঘাছেন। 

পালাকীর্ভন বা রূলকীর্তনে দেখি কীর্তনীয়াগণ যে কোন পালার শেষে রাধা” 
৩৭ 
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কৃষ্ণের মিলনের সম্ভবনা না থাকিলেও ঝুমুর" গাহিয়া রাধাকষের মিলন লাধন 
করাইয়াছেন। ভক্ত-শ্রোতৃবর্গ রাধাকুষ্ণের যুগল-মিলনের লীলারস অন্তরে 
'আন্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেন। 

বছদিন পর প্রবাসী প্রিয় ফিরিয়! আমিলে প্রেয়ী কিভাবে মঙ্গলাহুষ্ঠানের 

দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিবে তাহারই বর্ণনা দেখি গাহাসতসঈ'র একটি 
পদে । | 

রথাপইপ্লণঅগুপপল] তুমং সা পড়িচ্ছএ এন্তং | 
দ্ার-নিহিএহি বি মঙ্গলকলসেহি ব থণেছি ॥ গাহাসত্তসঈ ২৪০ 

--'রাঁজপথের দ্দিকে নয়ন-পন্ম বিস্তারিত রাখিয়া সেই রমণী তাহার 

কুচগ্বয়কে মঙ্গল কলসের ন্যায় দ্বারদেশে নিহিত রাখিমনা তোমার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছে । 

ইহার ঠিক অগ্ুরূপ একটি শ্লোক ভ্রিবিক্রমভট্র রচিত বলিয়া *শাঙ্গধর- 
পদ্ধতি'তে উল্লিখিত হইয়াছে । 

_. কিঞ্কিৎকম্পিত-পাঁণিকঙ্কণরবৈঃ পৃষ্ঠং নু স্বাগতং 
ব্রীড়ানভ্রমুখাব_জয়। চরণয়োন্'ন্তে চ নেত্রোৎপলে । 
দ্বারস্থ-স্তনযুগমঙ্গজলঘটে দত্ত; প্রবেশো! হৃদি 
স্বামিন্ কিং ন তবাতিথেঃ সমূচিতং সখ্যানয়ানুষ্ঠিতম্ ॥ 

( শাঙ্গ ধর-পদ্ধতি ৩৫৩০) 

--“হে স্বামিন্, ঈষৎ কম্পিত হস্তস্থিত কঙ্কণের শব্দের ঘবার! স্বাগত সম্ভাষণ 

কর হইয়াছে, লজ্জানত্রমুখপন্মের দ্বারা নয়নোৎপল ছুইটি চরণথরয়ে স্তত্ত করা 

হুইয়াছে, দ্বারস্থিত দুইটি মঙ্গলখটের তুল্য স্তন্বয়যুক্তঘদয়ে প্রবেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে, অতিথি তোমার জন্ত আমার এই সখী কি ন অনুষ্ঠান করিয়াছে ।” 

এখানে দেখি নায়ক বছদিন পর প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে নায়িকা 

সখীহন্তে তাহার দেহের দ্বার সাদর অভ্যর্থনা করিতেছে । 
অমরুশতকের একটি পদেও ঠিক এই ভাবই দেখি। নাম্নক ফিরিয়া . 

আসিলে নায়িক! নিজ দেহের দ্বারা তাহার সবধর্ধনা করিতেছে । 

দীর্ঘা চন্দনমালিক বিরচিত দৃষ্ট্যেব নেন্দীববৈঃ 
পুম্পানাং প্রকরঃ শ্মিতেন রচিতো নে! কুন্দজাত্যাদিভিঃ। 

ঘতঃ স্বেদমুচ। পয়োধরধুগেনার্ঘ্যো ন কুস্তাস্তসা 

স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়ন্ত বিশতত্তন্থ্যা কতং য্গলম্॥ (অমকক 2 ৪০) 
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_-€ সেই রমণী ), দৃষ্টির দ্বারা প্রবেশ পথে লঙ্গিত বন্দনা মালিকা রচনা 
করিয়াছে, নীলপন্সের দ্বারা নয়; তাহার স্মিতহান্তের দ্বার! পুষ্পবিকীরণ 

করিয়াছে, কুন্দ, যুখি ও অপর ফুলের দ্বারা নয়; স্বেদআাবী কুচছয়ের ছার! 

তোমার অর্ধ্য রচনা! করিয়াছে, কলসের জলের দ্বার! নয়; __-সেই তন্বী নিজের 

অঙ্গমূহের দ্বারা গৃহপ্রবেশকারী প্রিয়তমের মাঙ্গল্য রচন! করিয়াছে। 
এখানে দেখি নায়কের আগমনে নায়িকা উল্লাস প্রকাশ করিতেছে এবং 

নিজের দেহের দ্বারা তাহার ( নায়কের ) মাঙ্গল্য রচনা করিতেছে । 

'সাহিত্য-দর্পণে একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও 

দেখি প্রিয়তমের আগমনে নায়িকা হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করিতেছে এবং দ্বারে 

মবস্থান করিয়া তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছে । 

অত্থ্যক্পত-স্তনযুগা তরলায়তাক্ষী দ্বারি স্থিত তদুপায়নমহোতৎসবায়। 
স| পূর্ণকুস্তনবনীরজতো রণ-শ্রক্সম্তারম্জল-যত্বকুজ বিধত্তে ॥ 

( সাহিত্য-দর্পণ, স্তুর্থ পরিচ্ছেদ ৪1১৫)) 
_-নায়ক প্রবাস হইতে ফিরিয়াছে শুনিয়া) অতুন্সিত-স্তনযুক্তা! চঞ্চলাক্ষী 

সই (রমণী) দ্বারে অবস্থান করিয়। তাহার (নায়কের ) গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে 

রহোৎসবের জন্ত পূর্ণকুস্ত, নবপন্ম ও তোরণমাল! প্রভৃতি মঙ্গল সমারন্তের প্রযত্ 

করিতেছে । এখানে নায়িকার অতুযুন্নত স্তনযুগলকে পূর্ণকুম্ত এবং চঞ্চল 
শক্ষিকে নবপন্ম রূপে কল্পনা! করা হইয়াছে । 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি শ্রীরাধ। মনে মনে কল্পন। করিতেছেন যেন শ্রী 
খুব! হইতে বুন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাহার নিকট আগমন 
চরিয়াছেন। এখন কিভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিবেন? তাহার দেহের 

মঙ্গ গুলিকে শ্রীরুষ্ের মহোঁৎসবের জন্য নিয়োজিত করিবেন । 

বৈষ্ণব কবি বিদ্াপতির রাধা বলিতেছেন--- 

পয়া জব আওব এ মঝু গেছে । কদলি রোপব হুম গরুআা নিতম্বে । 

ঈগল জতহু করব নিজ দেহে ॥ আমপল্লব তাহে কিন্ধিনি সথঝম্পে ॥ 

নয়া কস্ত ভরি কুচযুগ রাখি । দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট। 
রপন ধরব কাজর দেই আখি ॥ চৌদিগে পসারব চাদক হাট ॥ 

বদি বনাওব হম আপন অঙ্কমে । বিগ্ভাপতি কহ পরব আন। 

[ডু করব তাছে চিকুর বিছানে॥ ছুই এক পলকে মিনব তু পাস ॥ 

(টৈ. প. পৃ. ১২৯) (পদকল্পতরু ১৯৭৩) 
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বিস্তাপতির আর একটি পদে আছে শ্রীরাধ! বলিতেছেন যে শ্রীরুষ্ ব্রছে 
আসিলে শ্রীরাধা সর্বোপচারে তাহার অভ্যর্থনা করিবেন। 

যব হরি আয়ব গোকুলপুর । 

ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর ॥ 

রসাবেশে ধায়ব কামিনি ঠাট | 

চৌদিকে বেঢ়ব চাদকি হাট ॥ 
আলিপন দেয়ব মোতিম হার । 

মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥ 

সহকার পল্পব চুচুক দেব। 
মাধব সেবি যনোরথ নেব ॥ 

ধূপ দীপ নৈবেন্ত করব পরতেক। 
লোচন নীরে করব অভিষেক ॥ 

আলিঙ্গন দেয়ব পিয়াকর আগে । 

ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে ॥ 

(পদকল্লপতরু, ১৯৭২ 

চণ্ডীদাসের একটি পদে দেখি, শ্রীরুঞ্ণ গোকুলে ফিরিয়া আসিলে শ্রারাধ' 

কিভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিরেন। 

আইস বন্ধু আইস আধ আ্বাচরে বৈস 
নয়ন ভরিয়৷ তোম। দেখি। 

অনেক দিবসে মনের মানসে 

সফল করিয়া আখি ॥ 

বধু আর কি ছাড়িয়া দিব। 

হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণে 

সেখানে রাখিয়া থোব ॥ 

কাল কেশের মাঝে তোমারে রাখিব 

পুরাব মনের সাধ। 
গুকজন জিজ্ঞানিলে তাহা প্রবোধিব 

পরিয়াছি কাল পাঠের জাদ ॥ 
নহে ত মেহের নিগড় করিয়া 

বাধব চরণারবিন্দ । 

কেবা নিতে পারে লউক আসিয়া 

পাজরে কাটিয়া সিদ্ধ ॥ (পদকল্পতরু ১৯৮৭ ) 

গোবিন্মদানের একটি পদেও এই ভাব দেখি-_ 

উলসিত মঝু হিয়া অন্ভু আওব পিয়। 
ধৈবে কহুল শুভবাদী। 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ ব। মিলন-লীলা ৫৮১ 

শুভন্ুচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত 

অতয়ে নিচয় করি মানি ॥ 

শুন সজনি আজু মোর শুভদিন কেল। 

সুখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব 
এছন মতিগতি ভেল।॥ 

মঙ্গল কলস পর দেই নব পল্পব 

রোপহ ঠামহি ঠাম । 

গ্রহ গণক আনি করহু বিভূষিত 

তুরিতে মিলয় জন শ্টাম॥ 

হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ 

দধি ঘ্ৃত রতন প্রদীপে। 

স্বরণ ভাজন লাজহি রি ভরি 

রাখহ নয়ন সমীপে ॥ 

নব নব বঙ্গিণি দেউ হুলাহুলি 

বনন ভূষণ করু শোভা । 

প্রাণ প্রাণ হবি নিজ ঘরে আওব 

গোবিন্দদাস মনলোভা৷ ॥ ( বৈ" প. পৃ. ৬৫৪) 

গাহাসন্রসঈর একটি পদে পাই, বাম অক্ষি স্ফুরণে নায়িক! নায়কের প্রবাস 

হইতে প্রত্যাগমন আশা! করিতেছে । স্ত্রীলোকের বাম অক্ষি-্ফুরণ শুভন্থচক 

ইহ! লোক-প্রসিদ্ধি। 

ফুরিএ বামচ্ছি তুএ জই এহিই সো পিওজ্জ তা স্থইরং | 

সংমীলিঅ দাহিণঅং তুই অবি এহং পলোইস্সং ॥ গাহ। ২৩৭ 

__হে বামনয়ন, তুমি স্ফুরিত হইলে যদি সেই প্রিয় আজই প্রবাস হইতে 

আগমন করে, তাহা হইলে আমি আমার দক্ষিণ নয়ন নিমীলিত রাখিয়া 

তোমার দ্বারাই তাহাকে বহুক্ষণ দেখিব। 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেথি শ্রীরাধা ভাবিতেছেন শ্রুকু্ণ নিশ্চয়ই প্রবাস 

হইতে আসিবেন, তাহার শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার বাম নয়ন ও বাম 

বাহু নাচিতেছে। বৈষ্ণব কবিগণও লোক-সংস্কতির এই লক্ষণটিকে রাধারুষ 

প্রেমলীলায় কাজে লাগাইয়াছেন। কবি কুত্তিবাস তীহার রামায়ণ কাব্যে 

বলিয়াছেন রামচন্দ্র পীতাহরণের সময় কতকগুলি অশুভ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন। 



৫৮২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

শুভ লক্ষণ দেখিয়া ইষ্টলাভ' এবং অণুভ লক্ষণ দেখিয়া “অনিষ্টলাভ' লোকবিশবা 
বালোকসংস্কার । 

বংশদামের একটি পদে শ্রীরাধার ভাবোল্লাস বর্ণনা করা হইয়াছে! পদটিতে 

লোক-প্রসিদ্ধ শুভনুচক নানা প্রকার লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে । শ্রীরাধা ভাবিতেছেন 
এই সকল শুভ লক্ষণ বৃথা যাইবে না, শ্রীরুষ্ণ নিশ্চয় আসিবেন। 

বামতৃজ আখি সঘনে নাচিছে 

হদয়ে উঠিছে সুখ । 

প্রভাতে স্বপন 

দেখিলু পিয়ার মুখ ॥ 
হাতের বাসন থসিয়া পড়িছে 

ছুজনায় একই কথা। 

বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে 
নাগিনী নাচায় মাথ। ॥ 

ভ্রমর কোকিল শবদ করয়ে 
শুনিতে সাধয়ে চিত। 

করয়ে মিলনে 

প্রতীত বচন 

রুরু মৃগগণে 
ধৈছন পুরব নীত ॥ 

খঞ্জন আসিয়! কমলে বৈসয়ে 
সারী শুক করে গান। 

বংশী কহয়ে এসব লক্ষণ 
কত না হইবে আন॥ 

পদ্দকল্পতরু ২৯৭৯, টব. প. পৃ, ২৫, 

জ্ঞানদাসের একটি পদে দেখি রাধা শুভচিচ্ দেখিয়া কুষ্খের আগমনের আশ: 

করিতেছেন। 

আজু অবধি দিন ভেলা । 

কাক নিয়ড়ে কহি গেলা ॥ 

আজুক প্রাভর সময়ে । 

বাম বাহ সথনে কীপয়ে ॥ 

থঞ্জন কমলিনি স্জ। 

পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ ॥ 

বাম নয়ন করু পন্দ। 

সঘনে খসয়ে নিবিবন্ধ ॥ 

এ লখন বিফল না যাব । 

মাধব নিজ গৃহে আব ॥ 

মনরথ কহে শুকসান্ি । 

জানদাস সবিচারি ॥ 
বৈ. পু পৃ" ৪৫৩ 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা যিলন-লীলা ৫৮৩ 

'সাহিত্য-দর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধত একটি পদে প্রবাস-প্রত্যাগত 

নায়কেৰ সহিত নায়িকার মিলন বর্ণন! করা হইয়াছে। প্রবাস হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া নায়ক নায়িকাকে কুশলাদি প্রশ্ন করিতেছে । নায়কের প্রশ্নের ভাষা 
“সংস্কৃত এবং নায়িকার উত্তরের ভাষা 'প্রাকৃত'। শ্পোকটি বিশ্বনাথের 
পিতার রচিত। 

ক্ষেমং তে নহু পক্মলাক্ষি কিসঅং খেমং মহঙ্গং দিঢং 

এতাদৃক্ কুশতা৷ কুতত্তহ পুণে পুট্ঠং সরীরং জদে! | 

কেনাহং পৃথুলঃ পরিয়ে পণইণীদেহসস্ সম্্ীলণা 
ত্বতঃ স্থক্রন কাপি মে জঈ ইদং খেমং কুদে। পুচ্ছসি। সা. দ. ৩১৯৯ 

_-হে পক্মলাক্ষি, তোমার মঙ্গল ত?” প্মামার শরীর যে এত ক্ষীণ 

হইয়াছে ইহাই আমার মঙ্গল।” «কি কারণে তোমার শরীর এত শীর্ণ 
হুইরাছে?” “যেহেতু তোমার শরীর পুষ্ট হইয়াছে?” ,কি কারণে আমি 
স্থল হইয়াছি'? “নিশ্চয় কোন প্রণয়িনীর সঙ্গ 'পাইয়াছিলে।' “তুমি ভিন্ন 
আমার অন্ত প্রণয়িনী নাই।” “তাহাই যদি সত] হয় তবে কেন তুমি আমার 

কুশল সম্বন্ধে গ্রশ্ন করিলে ?" 

বৈষ্ণবাচার্ধ কূপ গোম্বামীর একটি গীতে আছে, শ্রীরাধিকা বিরহ-বিকারের 

আতিশয্যে হ্বপ্র দেখিতেছেন যেন কৃষ্ণ মথুরা হইতে গোকুলে ফিরিয়া 

আসিয়াছেন। 

বাজপুরাদ গৌকুলমুপযাতম্। পরম-মহোতৎসব ঘুণিত-ঘোষম্। 

প্রমদোন্নাদিত-জননী-তাতম্ ॥ নয়নেঙ্গিত-কৃত-মৎপরিতোষম্ 

ত্বপ্লে সখি পুনরস্ মুকুন্দম্। নব-গুঞ্জাবলি-কৃত-পরভাগম্ । 

অলোকয়মবতংসিত-কুন্দম্ ॥ প্রবল-সনাতন-সুগদন্গরাগম্ ॥ 
প্রীরূপের গীতাবলী (বৈ. প. পৃ. ১৯৭) 

“সখি! আমি আজ আবার মুকুন্দকে ম্বপ্রে দেখিলাম । তাহার কর্ণে 

কুন্দফুলের অলংকার । তিনি রাজপুরী (মথুর1) হইতে যেন গোকুলে 

আসিয়াছেন। তাহার পিতামাতা আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। গোপগণ 

মহোৎসবে নাচিতেছেন। তিনি তখন অপাঙ্গদৃষ্টির দ্বারা আমার সন্তোষ 

বিধান করিলেন। তীহার প্রবল সনাতন বন্ধুবাৎসল্য দেখিলাম ব! সনাতনের 

গ্রতি তাহার প্রবল ন্েছ দেখিলাম ।” 



৫৮৪ , বৈধব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

বৈষ্ব পদাবলীতেও এই রীতিতে পদ রচনা! করা হইয়াছে । আ্রাধা 

ভাবিতেছেন যেন শ্রীকু্ণ মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে 
আপিয়াছেন এবং রাধা কৃষ্ণকে কুশল প্রশ্নাদদি করিতেছেন । রাধা কষ্ণকে 

বলিতেছেন-- 

বহু ধিন পরে বধুয়া এলে । এ সব ছুঃখ গেল হে দূরে । 
দেখ। না হইত পরাণ গেলে ॥ হারান রতন পাইলাম কোরে ॥ 

এতেক সহিল অবলা বলে। এখন কোকিল অ|সিয়া করুক গান। 

ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ ভ্রমর। ধরুক তাহার তান ॥ 

ছুখিনীর দিন দুখেতে গেল । মলয় পবন বহুক মন্দ 

মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ গগনে উদয় হউক চন্দ ॥ 
এ সব দু:খ কিছু না গণি। বাশুলী আদেশে কহে চগ্তীদাসে। 

তোমার কুশলে কুশল মানি । ছুখ দূরে গেল স্থখ বিলাসে । 

চণ্ডীদাস-( বৈ. প. পৃ. ৭১) 

“সাহিত্য-দর্পণে' উদ্ধত একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে প্রবাস-প্রত্যগত 
নায়ককে দেখিয়৷ নায়িকার বিভিন্ন প্রকার ঘবদয়ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
নায়িকার দূতী নায়কতক বলিতেছে-_ 

দূরং সমাগমবতি ত্বয্মি জীবনাথে উত্তিষ্ঠতি ম্বপিতি বাসগৃহং তদীয়- 
ভিন্ন মনোভবশরেণ তপস্থিনী সা। মায়াতি যাতি হসতি শ্বসিতি ক্ষণেন ॥ 

( সাহিত্যদর্পণ, দশম পরিচ্ছেদ ১০1৬৭ ) 

_-“প্রাণেশ্বর তোমাতে দূরে আসিতে দেখিয়া সেই ছুঃখিনী (রমণী) 

পীড়িত হইয়৷ কখনও উঠিতেছে, কখনও বা শুইতেছে আবার তাহার বাসগৃহে 
আসিতেছে, আবার যাইতেছে, কখনও বা হাসিতেছে, আবার দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিতেছে ।% 

পদটিতে নায়কের আগমনে নায়িকার হ্বদয়োজাস ব্যক্ত হইয়্াছে। ইহার 
লহিত বিগ্ভাপতির একটি পদের তুলনা করা যায়। কৃষ্ণকে ফিরিয়৷ পাইয়া 
রাধার হদয়োল্লাস ব্যক্ত হইয়াছে পদটিতে । 

সেই সে পরাপনাথ পাইলু.। এবে হাম জানলু পিয়া বড় ধন ॥ 
ধাহা লাগি মদন দহনে জরি গেলু ॥ আচর ভরিয়। বদি মহানিধি পাই! 
কিকহবরে সখী আনন্দ ওর ।  তবহাম পিয়া দুর দেশে না পাঠাই । 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা! মিলন-লীলা ৫৮৫ 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে যোর ॥? শীতের উড়নি পিয়া! গিরীষেব বা। 
পাপ নুধাকর যত দুখ দেল। বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥ 

পিয়ামুখ দরশনে তত স্থখ ভেল ॥ ভয়ে বিদ্যাঁপতি শুন বরনারী। 
নির্ধন বলিয়া! পিয়ার না কৈলু যতন। স্ুজনক দুঃখ দিবস ছুই চারি ॥ 

( পদকল্লতরু, ১৯৯৫ ), ( বৈ. প. পৃ. ১২৯) 

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি পদে আছে, কৃষ্ণের আগমনে রাধা সব বিরহজাল। 

ভুলিয়া গিয়াছেন। 

চিরদিন ছিল বিহি মোহে প্রতিকূল। তৃধিত চাতক জনি নব ঘন মেলি। 
পিয়া পরসাদে ভেল অন্থকুল ॥ ভূথল চকোর চাদে জন্থু করু কেলি ॥ 
অছল দারুণ বিরহে বিভোর । জন্ত বনজানকে দগধ পরাণ। 

ভরিতে আসিয়া গিয়া মোহে নিল  এছন হোয়ল অমিনা সিনান। 
কোর ॥ | পেদকল্পতরু, ১৯৯৮) 

বিদ্ভাপতির বাধা মথুরা প্রত্যাগত কষকে দেখিয়। আপন মনেই 

বলিতেছেন-__কোকিল, মলয়পবন, চন্দ্র প্রভৃতি ধাহা আমাকে বিরহে দুঃখ 
দিয়াছে, এখন প্রিয়মিলনে তাহাই স্থখদায়ক অর্থাৎ গুণ হইয়াছে । 

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লু : মোই কোকিল 'অব লাখ লাখ ডাকউ 
পেখ লু পিয়ামুখচন্দা। লাখ উদয় করু চন্দা। 

জীবন জৌবন সফল কৰি মানলু পঁচবান অৰ লাখ বান হোউ 

দসদিন ভেল নিরদন্দ1 ॥ মলয় পবন বহু মন্দা ॥ 

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু অবহন জৰহু মোহে পরি হোয়ল 

আজ মঝু দেহ ভেল দেহ।। তবহি মানহু নিজ দেহা। 

'আজু বিহি মোহে অনুকুল হোঅল বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহু 

টুটল সবহ্ সন্দেহা। ধনি ধনি তুয়! নব নেহা ॥ 
(পদকল্পতরু, ১০০৬) (বৈ. প. পৃ. ১৩* ) 

বিষ্ভাপতির রাধিকাও বলিতেছেন, “হরি (কৃষ্ণ) নিকট আসাতে আমার 

সমস্ত ছুঃখের কারণগুলিই সুখ হুইয়। দাড়াইল। 

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল। রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। 

হরি মুখ ছেরইতে সব দূর গেল ॥ অধরক পানে বিরহ দূর গেল ॥ 

যত'হ আছল মোর ঘদয়ক সাধ।  ভনহি বিদ্যাপতি আর নহ আধি। 

সে সব পুরল হরি পরসাদ ॥ সমূচিত তখদে না রহ বেয়াধি। 
বৈ. প. পৃ. ১৩০ 



৫৮৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

সছুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্জার-প্রবাহে ধৃত একটি পদে নায়কের সহিত বহুদিন 
পর সমাগমে নায়িকার দেহমনের অবস্থান্তর দেখিতে পাই। পদটাতে 
লৌকিক নরনারীর কথ! বলা হইয়াছে । কবির উল্লেখ নাই। 

আনন্দোদ্গম-বাম্পপুরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতৃং 
বাহু সীদত এব কম্পবিধুরো শক্কৌ ন কণ্ঠগ্রহে । 

বাণী সাধ্বসগদ্গদাক্ষরপদ! সংক্ষোভলোলং মনো 

যৎ সত্যং বল্পভসঙ্গমোহপি স্থচিরাদাদৌ বিয়োগায়তে ॥ 

( সছুক্তিকঃ ২। ১৩২। ১), (পত্ঠাবলী ৩৮০। 

-_-“আনন্দোদগত বাশ্পের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই দেখিতে, 

পাইতেছে না, কম্পবিধুর বিকল বাহু দুইটি কণ্গ্রহণে সক্ষম হইতেছে না, বাণী 
সম্রমহেতু গদ্গদাক্ষরপদা, সংক্ষোভ-হেতু মন চঞ্চল, সত্য সত্যই বহুদিন পরে 

জাত বল্লভ-সঙ্গমও বিয়োগের স্যায়ই হইল ।” 

রূপ গোম্বামীর পদ্ঠাবলীতে (৩৮*) উক্ত কবিতাটি বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । পন্যাবলীতে কুরুক্ষেত্রে শ্রারাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন 
হইলে কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্নাবনাধীশ্বরী-চোষ্টতম্* বলিয়া শুভ্রকবির এই পদটি 
উদ্ধত। লৌকিক প্রেমকবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার কোন স্বরূপ- 
বিলক্ষণ দেখা যায় না। 

এই পদের অন্থূপ পদ দেখিতে পাই গোবিন্দদাসের নবোঢ়ারসোদ্গারের 

একটি পদে-_ 

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাপি। তাকর চরণকমল পয়ে সেবি ॥ 
করইতে কোর দূহু ভূজ কাপি॥ কান্ুক পরশে যতছ অন্ুভাব। 
দুর কর এ সথি সো পরসজ । অন্ুভবি আপ পরহু সমুঝাব॥ 

নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ ॥ তব হু জগত ভরি অকিরিতি এহ। 

চেতন না৷ প্হ চুত্বনবেরি । রাধামাধৰ অবিচল লেহ। 
কে] জানে কৈছে রভস রসকেলি ॥ একিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ। 
সো৷ ধনি মানি স্থরত অধিদেবী গোবিন্দদাস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ ॥ 

বৈ. প. পৃ. ৫৮৭ 

ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের একটি পদে দেখি বহুদিন পর প্রিয় 

রাষচঞ্জের স্পর্শে সীতার হন়্ের উল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে । সীতার দ্বেদযুক্ত, 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫€৮৭' 

রোমাঞ্চিত এবং কম্পিত দেহকে মরু আন্দোলিত নববরধায় সিক্ত স্ফুটকোরক 
কদস্বশাখার সহিত তুলন৷ করা হইয়াছে। 

সম্বেদ-রোমাঞ্িত-কম্পিতাঙ্গী মরুত্নবাস্তঃ-প্রবিধৃতসিক্ত]। 
জাতা৷ প্রিয়ম্পর্শসুখেন বৎসা। কদম্বযষ্টি: ক্ফুট-কোরকেব ॥ 

( উত্তররামচরিত ৩1৪২ ) 

_সীতা (বসা) মরুৎ-আন্দোলিত নববর্ষায় সিক্ত স্ফুটকদম্বশাখার মত 
স্পর্শ হথে ন্বেদযুক্তা, রোমাঞ্চিত ও কম্পিতাঙ্গী হইলেন। 

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবোল্লাসের পদগুলির মধ্যে এই স্থুরই ধ্বনিত হইয়াছে 

দেখা যায়। বলরামদাসের একটি পদে বিরহের পর রাধারুষ্ণের মিলন-রসের 

বর্ণন। দেখি । 

বলরা ম্দাস-- 

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই। ছা বি-্বরণ কীপয়ে অবির!ম ॥ 
তুরিতহি নাগর মীলল যাই ॥ আনন্দ ধূলারছি সভ বহি যায়। 
হেরইতে বিরহিণি চমকিত ভেল। বয়ন বয় দুছ হিয়ায় হিয়ার ॥ 

হ্যামর ধনি নিজ কোর পর লেল॥ দুরে গে যতহু খিরহ হুতাশ। 
পুলকিত সব তন্থ ঝর ঝর ঘাম। কছু নাছি বুঝল বলরাম দাস ॥ 

(বৈ.প পৃ. ৭৫৯) 

রাসলীল! 

রাসলীল! রাধারুষ্ণপ্রেমলীলার একটি বিশিষ্ট ঘটনা। শ্রীযদ্ভাগবতের 

দশম স্বন্দের রাসপঞ্চাধ্যায়ে কৃষ্ণ-গোপীদের রাসলীলা বধিত হইয়াছে । 

হরিবংশে ও বিষুরপুরাণে রাসলীলার অনুরূপ হল্লীষক নৃত্যের কথা উল্লিখিত 

হইয়াছে। এই পুরাণগুলিতে রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না তবে 

একজন প্রধান! গোপীর কথ পাওয়া যায়। অবশ্ঠ গৌড়ীয় বৈষণবগণ ভাগবতের 

ভিতরেই রাধাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। জয়দেব গোস্বামী রাধা ও 

গোপীদের সহিত ্রীরুষের রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রমদভাগবতে থে 

রাসলীলার বর্ণনা পাই তাহা শারদ রাস আর জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাই 

বাসন্তী রাসের বর্ণনা । এই রাস হইতেছে একপ্রকার নৃত্য ; শ্রীধরদ্যামী 

ভাগবতের টীকায় রাসের এইরূপ সংজা দিয়াছেন। 



৫৮৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

প্অন্যো্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেন ভ্রমতাং নৃত্য- 
বিনোদে রাসে নাম”__ননারী ও পুরুষ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া গান করিতে 
করিতে ও মগুলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্যানন্দ সম্ভোগ করে, 
উহাকে বল! হয় “রাস” ।৯ রূপ গোস্বামী ইহাকে “হুজীষ' রাম বলিয়াছেন, 

চক্রাকারে নৃত্যের নাম “রাস' বা হুলীষক'। সনাতন ও জীব গোস্বামীও 
রামের অন্গরূপ সংজা দিয়াছেন। 

বর্তমান যুগেও আদিবাসীদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের হাত ধরাধরি করিয়। 
মগুলাকারে গান গাহিতে গাহিতে এক প্রকার নৃত্য দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষের 
মিলিত নৃত্য প্রায় সব জাতিরই লোক-সংস্কৃতির একটি প্রধান দিক । 

লোঁক-প্রচলিত গোপীকুষ্চ বা রাধাকষ্ণ কাহিনীতে গোগপীদের সহিত 

কৃষ্ণের নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। হাল-সংগৃহীত গাহাসত্রসঈতে গোপীদের 
সহিত কৃষ্েের নূত্যের কথা দেখা যায়। 

ণচচণ-সলাহণনিহেণ পাসপরিসংঠিআ৷ ণিউণ-গোবী। 

সরিস-গোবীআণ চুম্বই,করোল-পড়িমাগঅং কহণং ॥ গা. স. ২১৪ 

--'নৃতা-প্রশংসার ছলে পার্খগতা কোন নিপুণা গোপী সদৃশ গোপীদের 

গগুদেশে প্রতিবিদ্িত ক্কষ্ণকে চুম্বন করিতেছে । গোপীদের নৃত্যসমাবেশে 
রুঞও উপস্থিত ছিলেন। 

অপৌরাণিক সংস্কত সাহিত্যে রাসের উল্লেখ পাই। ভট্টনারায়ণের «বেণী- 
সংহার' নাটকের (শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাবে লিখিত ) নান্দী শ্লোকে যমুনাপুলিনে 

বাসের সময়ে কেলিকুপিতা অশ্রকলুষ। রাধিকা এবং তাহার উদ্দেশে কৃষ্ণের 

অঞ্ছনয়ের উল্লেখ রৃহিয়াছে। ্ 

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কোলিকুপিতামুৎ্জ্য রাসে রসং 

গচ্ছন্তী মন্ুগচ্ছতোই শ্রুকলুষাং কংসদ্িষো রাধিকাম্। 
তৎ্পাদ প্রতিমা-নিবেশিত-পদন্যোদ্ভূত-রোমোদ্গতে- 

রক্ষুগ্নোইনুনয়ঃ টনি পাত বঃ॥ (বেণী-সংহার ) 
পথ্যাবলী-_-১৬৪ 

১। দাক্ষণ দেশে “কুরবইকুটুট্র নামে এক প্রকার হৃতোর প্রচলন আছে ; ইঞ্কাতে. রাস 

নৃত্যের জ্যায়ই আ্লোকগণ পরস্পরের হাত ধারয় নৃত্য করে। প্রাসদ্ধি আছে যে কৃষ্ণ একবার 

হার অগ্রজ বলরাম এবং প্রেক্সসী নাপ্লনাইকে লইয়1 এই কুরবইকৃট্টু তা কারয়াছলেন। 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ ব1 মিলন-লীলা ৫৮১ 

যমুনার তীরে রাস, কেলিকোপে কুপিত হইয়! রাধা রাসক্রীড়ার প্রতি 
আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া! অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে চলিজেন, কৃষ্ণও তাহার 
অন্ুগমন করিতে লাগিলেন, তখন রাধিকার চরণচিহ্ে স্বার চরণ নিক্ষিপ্ন 

হওরায় তাহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি রাধিকার অনুনয় 

করিতে লাগিলেন, রাধিকাও প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণের দিকে ফিরিক্নে। কৃষের 

সাফল্যমণ্ডিত এই অনুনয় তোমাদিগকে ( অভিনেতৃবর্গকে ) সন্তপ্টি দ্বার পরিপুষ্ট 

করুক । | 

রূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে (১৬৪) “অথ ব্রজদেবীনামুত্তরম্ঃ বলিধ। 

বেৌীসংহারের এই শ্লোকটিকে উদ্ধত করিয়াছেন । কুষ্ণ রাস-উৎসবে সমাগত 

গোপবধৃূদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের উক্তি-স্বরূপ এই 
শ্লোকটি সংগৃহীত হইন়াছে। ভ্টনারাফণের এই কবিভাটিতে রাধা-রুষেের 
উল্লেখ থাকিলেও মানবীয় প্রেমের সুরই ধ্বনিত হইম্লাছে। 

শ্রীভাগবতে বাসের বর্ণনায় দেখ! যায় শ্রীকৃষ্ণ দুইজন গোপবধূর মধ্যস্থলে 
থাকিয়। রাসলীলা করিতেছেন । 

রাসোৎসবঃ সংবৃতে প্রবিষ্টরেন গৃহীতানাং 

গোপী-মণ্ডল-মপ্তিতঃ ৷ কগে ম্বনিকটত জ্রিরঃ ॥ 

যোগেশ্বরেন কষে যং মন্যেরন্ ॥ 

তাসাং মধ্যে ছয়োর্ঘয়োঃ ॥ নভন্তাবদ্ধিমানশতসংকুলম্ ॥ 
শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৩.৪ 

__“গোপী-মগ্ডল-শোভিত রাসলীলা প্রবৃত্ত হইল। যোগেশ্বর শ্রীরুষ্ গোপীদের 

কঠ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রতি ছইজন গোপীর মধ্যবর্তী হইলেন, প্রত্যেক গোপীই 

মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাহারই নিকটে আছেন ।” 

হুরিবংশে' রাসনৃত্যেত্ন এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। 

পচক্দুসন্ত্যশ্চ তখৈব রাসং মহন্ততালং ললিতং সলীলং 

তন্দেশভাষাক তিবেষযুক্তম্। বরাঙ্গনা মজ্গলসন্ভ.তাক্ষাঃ ॥” 

_ পনুন্বরী মেয়েরা মঙ্গলবন্ত্রাভরণে ভূষিত হুইয়৷ সে দেশের ভাষায় উপধুক্ত 

বেশভূষা! করিয়া! হামিতে হাসিতে ললিতভঙ্গিতে হাতে তাল দিতে দিতে 

বাম (নৃত্য) করিল।” 



৫৯০ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের গশ্চাৎপট ও উৎস 

রূপ গোত্বামী শ্রীভাগবতকে অনুসরণ করিয়া রাঁসলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। 

মগ্ডিত-হজীষক-মগ্ডুলাম্ মৃছরান্দোলিত-রত্ববলয়ম্ । 
নটয়ন্ রাধাংচলকুগুলাম্। সনয়ন-বলয়ং করকিশলয়ম্। 

নিখিল-কলা-সম্পদি পরিচয়ী । গতিভঙ্গিভিরবশীকৃত-শশী | 
নপ্রয়মখি পশ্ঠ নটতি মুরজয়ী ॥ স্থগিত-সনাতন-শঙ্কর-বশী ॥ 

বৈ. প. পৃ ১৮৩ 

হে প্রিয়সথি, দেখ দেখ ধাহার দ্বারা শ্রীরাসমণ্ডলের শোভ৷ বর্ধিত 

হইয়াছে, চঞ্চলকুণ্ডলধারিণী সেই শ্রীরাধাকে নাচাইয়া অখিলকলাগুরু মুরারি 
আজ নৃত্য করিতেছেন। তাহার রত্বকঙ্কণ পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতেছে । 
তাহার কর-পল্পব, তালে তালে সঞ্চালিত হইতেছে । তাহার নৃত্যভঙ্গী দেখিম৷ 

া্দ অলস হইয়! পড়িয়াছে এবং সনাতন মহেশ্বর স্তব্ধ হইয়াছেন (পক্ষে সনাতন 
কবি)। 

কষ্ণও রাধিকার সহিত নাচিতেছেন এবং বাশী বাজাইয়৷ গান 
করিতেছেন। 

অঞঙ্গনামঙ্গনামন্তর। মাধবো মাধবং মাধবং চাস্তরেণ অঙ্গন । 

ইখমাকল্লিতে মগুলী-মধ্যগে। বেধুনা! সংজগে দেবকীনন্দনঃ |” 
--"এক একটি রমণী, আবার এক একটি কৃষ্ণ, এক একটি কৃষ্ণ, আবার এক 

একটি গোগী। এইভাবে মণ্ডলী রচন! করিয়া তার মধ্যস্থলে দাড়াইয়া দেবকী- 

নন্দন বাশীতে গান করিতে লাগিলেন |” 

শ্রীভাগবতে শরীরের এবর্ধ্যলীলার কথা আছে, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে 
মাধুধ্যল'লাই বর্ণনীয় বিষয় । এই জন্য শ্রীরাধামোহন ঠাকুর এইবপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । “অন্য ব্রজাঙ্গনা-মধ্যগত্ম অলাতমিব দর্শনং চক্রভ্রম-ন্তায়েন 

নৃত্যবিশেষকৌশলেন ইতি বোধ্যং ন তু এশ্বর্যেন। অর্থাৎ এই যে, যত 
গোপী, তত কৃষ-_-ইহা নৃত্যকৌশলে প্রতিভাত হইয়াছিল মাত্র। বস্তত কুষণ 
একমাত্রই ছিলেন ।* 

মূলতঃ শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজগোপীদের 
সহিত কৃষ্ণের রাসলীল! বর্ণনা করিয়াছেন। এই রাসলীলা মুখ্য সন্ভোগের 
অন্তর্গত। 

১তু- সত্ব ভাবস্তমাত্বানং যাবতীর্গোপযোধিতঃ। 
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোহপি লীঙ্গয় ॥ শ্রীহদ্ভাগবত ১০1৬৬1২৬ 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ ও মিলন-লীল! ৫৯১ 

প্রমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম গ্লোকটি এই__ 
ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোতফুল্পমল্লিকাঃ | 

বাক্ষ্য রম্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপ।শ্রিতঃ ॥ 
শ্রীম্ভাগবতে ১০।২৯।১ 

--“সেই শরৎকালের রাত্রি-সমুহে মল্িকাকুন্ুম বিকমিত হইয়াছে দেখিয়া 

তগবান্ কৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া গোপীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছ। 
করিলেন ।” 

শ্রীমদভাগবতে শরৎকালের রাত্রিতে রাস সংঘটিত হুইয়াছিল। জয়দেবের 

গীতগোবিন্দে রাসের যে বর্ণনা পাওয়। যায় তাহা বসন্তকালে হইয়াছিল । 

বৈষ্ণব কবি রূপ গোস্বামী “পগ্ঠাবলীতে” রাস সম্বন্থ্বে কয়েকটি পদ সংকলিত 
করিরাছেন। এখানে পুরুষোত্তমদেবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। 
গোপীজনালিঙ্গিত-মধ্যভাগং  কলেবরে প্রস্ষুট-রোস্ববন্দং 

বেণুং ধমন্তং ভূশলোলনেত্রম। নমামি কৃষ্ণ জগদেষ্ঠকন্দম্ ॥ 
| পদ্যাবলী ২৯৩ 

_-গোপবধূগণের দ্বারা ধার মধ্যভাগ আলিঙ্গিত, ধিনি বেণুবাদনকারী 
চঞ্চলনেত্রশালী, ধার শরীরে রোমাঞ্চ উদগত হইয়াছে, জগতের একমাত্র 

' আশ্রয়) সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি 1” 

কষ্দাস কবিরাজ তাহার “চৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীরুষ্ণের রাসলীল!র উয়ল্লথ 

করিয়াছেন এবং ভাগবতের একটি শ্লোক উন্মৃত করিয়া তাহার প্রমাণ 

দয়াছেন। 

রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার | 

শ্রারাধা-ললিতাসঙ্গে রাস-বিলাস। 

মন্মথ-মন্মথ রূপে ধাহার প্রকাশ ॥ 
চৈ. চ. আদিলী]ল। ॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ (১1৫) 

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-_ 
তাসামাৰিবভূচ্ছোরিঃ ল্মময়মানমুখাম্জঃ 
গীতাম্বর-ধরঃ ম্রগববী সাক্ষান্মথ-মন্তথঃ ॥ 

শ্রীভাগবতে ১০।৩২।২ 

১ তুঃ_তত্রারভত গোবিন্দে। রাসক্রীড়ামনুতৈঃ ! 
হীরটৈরছিতঃ প্রীতৈরভ্তোন্তাবন্ধবাহছভিঃ || ভ12 ১০।৩৩।৩ 
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--তাদের (গোপীদের মধ্যে) আবিভূর্তি হইলেন রুষ্ষ মদনের? 
মনোহর রূপে, তার মুখ-কমলে মৃদু হাসি, অঙ্গে পীতবসন, গলায় বনমালা।” 

শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য তাহার ভাগবতের অনুবাদে সুললিত ভাষায় 
রামের বর্ণনা! করিয়াছেন। তাহার ভাগবত-পাঠ শুনিয়! শ্রাচৈতন্ত খুব সন্ত 
হুইয়াছিলেন। 

রাসলীলার কাহিনীটি এইরূপ-- 

শারদ পুণিমা রাত্বি। বৃন্দাবন মজিকাদি ফুলে ভরিয়। উঠিয়াছে। শ্রীকষ 
গোগীদের সহিত রাসনৃত্য আম্বাদ করিবার জন্য বংশী-ধ্বনি করিলেন । গো পীগণ 

পতিপুঞ্স ঘর সংসার ছাড়িয়া প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া যমুনাপুলিনে প্রীরুষ্ে 
সহিত মিলিত হইলেন । শ্রীকুষ্ণ প্রথমে তাহাদের কুশল প্রশ্ন করিয়া রাত্রিতে 

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মদনক্রিষ্টা গোপীগণ শ্রীকষে আত্মনিবেদণ 

করিল। ত(হার পর রাসনত্য আরগ্ত হইল। গোপীদ্ের কুষ্ণপ্রেম পরীক্ষা 

জন্ত শ্রীকৃষ্ণ একজন প্রধান! গোপীকে (পদাবলীর মতে রাধাকে ) লইব। 

রাসমগ্ডল হইতে অন্তহিত হইলেন। গোশীগণ বিরহবিলাপ করিতে করিতে 
শ্রীকষ্ণের খোজ করিতে লাগিলেন। তাহার পর পদচিহ্ন দেখিয়৷ বুন্দাবনের 

কুঞ্জে শ্রীরুষ্ণকে আবিক্ষার করিলেন। গোগীগণ শ্রাকুষেকে অনুনয়-বিনয় করাব 
পর আবার রাসনৃত্য আরম্ভ হইল। 

কবি গোবিন্দদাসের একটি পদে রাসলীলার প্রারন্ত অতি চমৎকারভাকে 

বর্ণনা কর! হইয়াছে । পদটিতে ভাগবতের অনুসরণ দেখা যায়। 

শরদচন্দ পবন মন্দ বিছুরি গেহ নিজছ দেহ 

বিপিনে ভরল কুস্থমগন্ধ এক নয়নে কাজর রেহ 

ফুন্প মল্লি মালতী যুখি বাহে রঞ্জিত মঞ্তির একু 
মত্তমধুকর ভোরণী। এক কুগুল ডোলনী ॥ 
হেরত রাতি এছন ভাতি শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ 
শ্যাম মোহন মদনে মাতি বেগে ধায়ত যুবতীবুন্দ 

মুরলী গান পঞ্চম তান থসত বসন রসন চোলি 

কুলবতী চিত চোরনী ॥ গলিত বেণী লোলনী ॥ 
শুনত গোপী প্রেম রোপি ততহি বেলি সখিনী মেলি 
মনহি মনছি আপনা পি কেহ কাহুক পথ না হেরি 
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তাছি চলত যাহি বোলত এছন মিলল গোকুল চন্দ 
মুরলীক কলরোলনী । গোবিন্দদাস বোলনী ॥ 

বৈ. প. পৃ. ৬৩৭, পদকল্পতরু ১২৫৫ 

বৈষব কবি গোবিদ্দদাসকে অনুসরণ করিয়া তরুণ কৰি রবীন্দ্রনাথও 
“ভাহুসিংছের পদাবলী” রচনা করেন। 

গছন কুস্থ্ম কুঙ্জ মাঝে হরিণ নেত্রে বিমল হাম 

মুল মধুর বংশী বাজে কুঞ্জ বনমে আও লো। 

বিসরি আ্াস লোকলাজে ঢালে কুহ্থম সথরভ ভার 

সজনি আও আও লো। ঢালে বিহগ স্বরবসার 

অঙ্গে চারু নীল বাস ঢালে ইন্দু অমৃত ধার 
হৃদয়ে প্রণয় কুস্থমরাশ বিমল রজত ভাতি রে। 

_-ভান্সিংহের পদাবলী? 
তারপর গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীভাগবতকে. অন্থসরণ করিয়া গোপীদের 

লইয়। শ্রীকষ্চের রাসমণ্ডল রচনার কথা বলিতেছেন গোপীর! গান করিতেছেন 

আর মগ্ডলাকারে নাচিতেছেন। 

তত্্রাতি শুশুভে তাভিভগবান্ দেবকীন্তৃত: | 
মধ্যে মণীনাৎ হৈমানাৎ মহামারকতো যথা ॥ ভাঃ ১০।৩৩।৭* 

-_-“হৈম (ম্বর্ণবর্ণ) মণিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ট মরকত মণির মত গোপীদের 
মধ্যে ভগবান্ দেবকীস্থত সেখানে (রাসমণ্ডলে) অতিশয় শোভিত হইলেন ।” 

গোবিন্দদাস-_ 
কাঞ্চণ মণিগণে জন্গ নিরমায়ল 

বষণীমগ্ডল সাজ। 

মাঝই মাঝ মহা মরকতসম 
শ্যাম নটবর রাজ ॥ 

ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার । 

থিরু বিজুরি সঞ্ঞেও চঞ্চল জলধর 
রস বরিখয়ে অনিবার ॥ 

কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই 
তিমির কত কত চান্দে। 

কনক লতায়ে তমালছ কত কত 
দুহু দুহ তন্গ তন বান্ছে। 
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কত কত পছুমিনি পঞ্চম গার়ত 
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ। 

মধুকর মেলি কত পছুমিনী গায়ত 
মুগধল গোবিন্দদাস ॥ 

বৈ. প. পৃ. ৬৩৮, পদকল্পতরু ১২৫০ 

শ্রীক্ণ বাশী বাজাইতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে গোপীদের অলংকার-ধ্ৰনি 
শোনা যাইতেছিল। তাহাতে রাস-মগ্ডলে একটি তুমুল শব্ধ উত্থিত হইতেছিল। 

(বেণুনা সংজগে। দেবকী-নন্বনঃ )। 
বলয়ানাং নৃপুরাণাং কিক্ছিণীণীঞ্চ ঘোষিতাম্। 
সপ্রিয়াপামভূচ্ছবন্তমূলে! রাস-মগ্ডলে ॥ ভাগবত, ১০।৩২1৭ 
ভাল বাজে বলয়! নৃপুরমণিকিন্ধিণী করকক্কণ|। 
নাগর সঙ্গে নাচত কত যুথে যুথে অঙ্গনা ॥ (রাধামোহন ঠাকুর 
চৌদিকে চারু অঙ্গন! বেটিয়া রঙ্গিনী কত গায়নী। 
ক্রত্ব খৈয়৷ খেয়া বোলনী ॥ 

তার মাঝে বিরাজে শ্/ম রম সুঘড় শিরোমণি । 

বাজে কিন্ধিণী কিনি কিন বোলনী ॥ (রাধামোহন ঠাকুর) 
গোবিন্দাসের একটি পদে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় রাসমিলন 

" বণিত হুইয়াছে। 
তবে দব গোপীগণ মগ্ডলী করি। নবরঙ্গিনী রাধা বসময় শ্যাম । 
শ্টামের বামে দাড়াইল নবীন কিশেরী ॥ চৌদিকে গোপী নব অতি অন্থপাষ ॥ 
ছুহু অঙ্গ পরশিতে দুহ' ভেল ভোর । অপরূপ রাধা-কাহ্ু-বিলাস। 
'আন্কুক আনন্দ কো কর তর । আনন্দে নিরধই গোবিন্দদাম। 

পদকর্ত। গোবিন্দদাস দুর হইতে "রাধা-কান্-বিলাস" আন্বাদ করিতেছেন । 

বসম্ত লীল। 
জয়দেব তাহার 'গীতগোবিন্দে' বাসন্তী রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইছাকে রাখাকৃফেের বসন্তলীলা-ও বল! যায়। 

ললিতলবঙ্গলতা-প্রিশীলন-কোমলমলয়সমীরে । 

মধুকরনিকরকরদ্বিত-কোকিল-কৃজিত-কুঙ্ঈ-কুটারে ॥ 

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে । 

বৃত'তি যুবতি-জনেন সমং লখি বিরহিজনন্ত দুরস্তে ॥ টব. প. পৃ. ও 



পদাবলী সাহিত্যে সন্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫৯৫ 
_-সখি, কোমল-মলয্পপবন মনোহর লবঙ্গলতাসংসর্গে মধুময় হুইয়াছে। 

অলিগুপ্রন মিশ্রিত কোকিল-কৃজনে কুঞ্জকুটার মুখরিত হইতেছে । বিরহিগণের 
পক্ষে ছুঃখদায়ক এই সরস বসস্তে শ্রীহরি ব্রজবধূগণের সঙ্গে বিহার ও ত্য 
করিতেছেন । 

বিদ্ভাপতির একটি পদে গোপীদের সহিত শ্রীকষ্ণের বসন্তুলীলা দেখা যায়। 
বিহরই নওল কিশোর । 

কালিন্দী পুলিন কুগ্ নব শোভন 

নব নব প্রেমে বিভোর ॥ 

নব বৃন্দাবন নবীন লতাগণ 

নব নব বিকশিত ফুল। 

নবীন বসন্ত নবীন 'মলয়ানিল 

মাততল নব অলিকুল ॥ 

নবীন রসাল মুকুলে শ্বধুমাতিয়ে 

নব কোকিলকুল গায়। 

নব ষুবতীগণ চিত্ত মাতায়ই 

নব রসে কাননে ধায় ॥ 

নব যুবরাজ নবীন নবনাগরী 

মীলয়ে নব নব ভাতি। 

নিতি নিতি এছন নব নব খেলন 

বিগ্াপতি মতি মাতি ॥ 

জ্ঞানদ।সের বসম্তলীলার পদ পাঁওয়। যায়-_ 

আওত রে খতুরাজ বসন্ত। 

খেলত রাইকাজ গুণবন্ত ॥ 

তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব। 

মদন-মহোতৎসব পিকুকুল রাব ॥ 

দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর । 

শীত ভীত রহ শীখর কোরথ ॥ 

মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীভ। 

নিরধি নিশাকর যুবজন হীত ॥ 

সরোবরে সরসিজ শ্টামর নেহ। | 

জানদাস কহে রস নিরবাহ। ॥ 

বৈ. প. পৃ. ৪৪৩ 

প্রাচীন সাহিত্যে যে মদনোৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা 

যায়, যুবক-যুবতীরা! পরম্পরের গায়ে আবির, কুসুম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিত। 



৫০৬ বৈফব-পদাবলী সাহিত্যের পম্চাৎপট ও উৎস 
সকলে মিলিয়! নৃত্যগীতে যোগ দিত। আধুনিক যুগেও বসন্ত পূর্ণিমায় এই 
উৎসব দেখা যায়। ইহাকে হোরি বা হোলি বা দোল বলে। 

রূপ গোম্বামীর একটি পদে হোরি-লীলার বর্ণনা দেখা ধায় 

বিহরতি সহ রাধিকয়! রঙ্গী। 

মধুমধুরে বুন্দাবন-রোধসি। 

হরিরিহ হর্য-তরজী ॥ 

বিকিরতি যে রিতমঘবৈরিনি 
রাধা কুস্ছুম-পক্ষম্। 

দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি ম্গগমদ- 

রসরাশিভিরবিশঙ্কমূ্ ॥ 

ক্ষিপতি মিথো-যুব- মিখুনমিপ্ং নব- 
মরুণতরং পটবাঁসম্। 

জিতমিতি জিত-মিতি মুহুরভিজল্পতি 

কল্পয়দতন্থবিলাসম্ ॥ 

স্থবলে! রণয়তি ঘনকরতালীং 
জিত-বানিতি বনমালী। 

ললিতা বদতি সনাতন-বল্লুভ- 

মজয়ত পশ্ত মমালী ॥” বৈ. প. পৃ. ১৮৫ 

_বসন্ত খতুর আগমনে মধুর বুন্দাবনে যমুনাতটে কৌতুকপর শরীর 
আনন্দোতফুল্ল হইয়। শ্রর।ধার সহিত বিহার করিতেছেন । শ্রীরাধিকা পিচকারী 

দ্বারা কুদ্কুমপন্ধ অঘারি অর্থাৎ প্রীকষের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীরুফণ 

নিঃশক্ক হইয়া মৃগমদচুর্ণমিশ্রিত বারি প্রেয়পীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন। 
শ্রীরাধারুঞ্ণ উভয়ই পরম্পর রক্তবর্ণ পটবাস অর্থাৎ আবির এবং কুস্কুম প্রভৃতি 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কন্দর্প বিভ্রম প্রকাশ করিয়া "আমার 

জয়' ইহাই মুহ্মুছঃ বলিতে লাগিলেন । শ্রীকের জয় হইয়াছে বলিয়া স্থবল 
করতালি বাজাইতেছেন এধং ললিত! বলিতেছে আমার সী রাধিক। পরম 
শ্রেষ্ট প্রীকৃফকে পক্ষান্তরে সনাতন গোব্বামীর প্রিয়তমকে জয় করিয়াছেন দেখ। 

এধানে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব ধারায় রচিত একটি বসস্তলীলাঁর 

কবিতী উদ্ধত করিতেছি। 



পদাবলী সাহিত্যে সম্ভে।গ বা মিলন-লীল। ৫৯৭ 

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হোলে। উতলা ৷ 

বুকের পরে দোলেরে তার পরাণ পুতল! ॥ 
আনন্দেরি ছবি দোলে দিগন্তেরি কোলে কোলে। 
গান ছুলিছে, নীল আকাশের হৃদয় উলা ॥ 
আমার ছটি নয়ন নিত্্রা ভুলেছে। 
আজি আমার হৃদয়-দোলায় কে গা ছুলিছে 

ছুলিয়ে দিল স্থখের রাশি লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি 
ছুলিয়ে দিল জনমভরা ব্যথা! অতল| । রবীন্দ্রনাথ 



ত্রয়োদশ অধ্যায় 

উগমত্হার 
বৈষ্ণব পদাবলী ধর্ম-সাহিত্য, বৈষ্ণব তত্ব ও দর্শনের রসভাস্ত । ধর্মকে বাদ 

দিয়। এ সাহিত্যের আলোচনা চলে না। গৌড়ীয় বৈধ্কব ধর্মকে এক কথায় 
প্রেমধর্ম বল! হয়। রাধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলাই বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য 
বিষয়। ভাধ-বুন্দাবনে অপ্রাকৃত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার আম্বাদন ও কীর্তনই 

বৈষ্ণবদের সাধ্যমার। রাধাকৃষ্ণের এই অপাধিব প্রণয়লীলা বর্ণনা করিতে গিয়। 

বৈষব কবিগণ মানুষী প্রেমকেই অবলম্বন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে 

গেলে বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে একটি মাত্র চিত্র দেখিতে পাই তাহা হইল বিরহিণী 

রাধার চিত্র। সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় শ্রীরাধ। 

একদিনেই 'কষ্কতাতৎপর্ধময়ী” “মহাভাবে' পরিণত হন নাই। অর্থাৎ মানবী 
রাধাই ক্রমে ক্রমে “মহাভাবমগ্মী শ্রীরাধাঠাকুরাণী'তে উপনীত হইয়াছেন। 

রাধাপ্রেমের কাঠামোটি পূর্বতন সংস্কৃত-প্রাক্কতে রচিত দেহাশ্রয়ী মানবী প্রেমের 

সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রাকৃত নায়কনায়িকার প্রেম-বর্ণনায় 
পূর্বকালীন্প কবিগণ প্রেমের যত প্রকার অবস্থ৷ কল্পনা করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ের 
প্রেমবর্ণনার বেলাতেও বৈষ্ণব কবিগণও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন । বূপগোস্বামী 

তাহার “উদ্জলনীলমণি' গ্রন্থে বৈষ্ণব রঙশাস্ত্রের দিগদর্শন করিয়াছেন । তাহার 
ব্যাখ্যাত “মধুর বা 'উজ্জল' রস পূর্বতন সংস্কত আলংকারিকদের আদদিরসের 

নিধ্যাসমান্র। প্রাচীনদের শৃঙ্গাররম বা আদিরম বৈষ্বদের সর্বশেষ রস বা 
সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস। শ্রীরুষের প্রতি শ্রীরাধার প্রেষের বিভিন্ন অবস্থার দৃষ্টান্ত 
দিবার জন্ত বূপগোন্ব মী 'পদ্যাবলী” সংকলন করেন। কালিদাস, অমরু, ভবভৃতি 
প্রভৃতি কবিদের কাব্য হইতে পাধিবপ্রেম-কবিতা গ্রহণ করিয়া ক্বপগোস্বামী 
রাধা-প্রেমের কবিতা বলিয়। ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। “কবীন্দ্রবচনসমৃচ্চয়”, “সছুক্তি- 

কর্ণামৃত' গ্রভৃতিতে ধৃত মর্তপ্রেমের কবিতাকেও রাধাপ্রেমের কবিতা বলিয়া 

চালাইয়! দিয়াছেন । এই সমস্ত কবিতাকে “বৈষ্ব-কবিতা' বলায় ইহাই 

প্রমাণিত হইতেছে যে প্রাচীন কবিতাই বৈষ্ণব কবিতায় পরিণত হুইয়াছে 
এবং প্রাচীন ধারাই বৈষ্ণব কবিতায় হুবহু চলিয়া! আনিয়াছে। অন্যত্র এই- 
গুলির বিশ আলোচনা করিয়াছি । এখানে ছুই-একটি কবিতা উদ্ধত করিয়! 



উপসংহার ব্হী 

দেখাইতেছি যে প্রাচীন মণ্ত্যরসের কবিতাই বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় রূপান্তরিত 

হইয়াছে । যেমন, অমরুশতকের একটি কবিতা-- 

ভবতু বিদিতং ছল্মালাপেরলং প্রিয় গম্যতাং 

তঙ্গরপি ন তে দোযোইম্মাকং বিধিস্ত পরাউমুখঃ | 

তব যর্দি তথাভূতং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং 

প্রকৃতিচপলে ক1 নঃ পীড়। গতে হতজীবিতে ॥ (সতুক্তিক ২৪৭1৩), 

(অমরুক-_-২৮), (পদ্যাবলী-_-২২৩) 

_ “সব জান। গেল, হে প্রিয়, ছলনাবাক্যের প্রয়োজন কি? তুমি এখন যাও। 

তোমার এতটুকুও দোষ নাই, বিধাতাই আমার প্রতি পরাঙ্মুখ। তোমার 

সেই রকম প্রেষই দি এই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে ত্বভাবচঞ্চল 

এই পোড়া প্রাণ তোমার জন্ত চলিয়া গেলেও আমার কোন দুঃখ নাই। 

অমরুর এই কবিতায় লৌকিক মানিনী নায়িকার কৃতাপরাধ নায়কের প্রতি 

খেদোক্তি প্রকাশিত হইয়াছে । কবিতাটি নিছক বাস্তব প্রেমের কবিতা, 

ইহাতে কাব্যরস ছাড়া আর কোন অতিরিক্ত তত্বের কথা নাই। 

বাস্তব প্রেমের এই কবিতার্টিকে রূপগোস্বামী স্তাহার 'পদ্যাবলী'তে (২২৩) 

'অথ মালিনী, শিরোনামায় রাধাগ্রেমের কবিতা বলিয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

শ্বরাধা যেন সাধারণ নায়িকার মতই মানিনী হইয়া! কৃতাপরাধ শ্রীরষ্ণকে 

তিরস্কার করিতেছেন, অর্থাৎ বান্তব প্রেমকবিতাই বৈষব তত্বদৃষ্টির প্রভাবে 

অলৌকিক রাধাকুষ্ণের প্রেমের কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। মানবী নাগ্দিকাই 

নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধায় রূপান্তরিত হুইয়াছেন। এখানে প্রাচীন প্রেম 

কবিতার ধারাই সমানে চলিয়া আমিয়াছে। কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। 

আবার, 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 

স্তে চোম্মীলিতমালতীস্থরভয়ঃ প্রৌটাঃ কদন্বানিল।ঃ। 

না টৈবান্থি তথাপি তত্র ুরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুত্ক্ঠতে ॥ 

(-কবীন্দ্বচন-সমুচ্চয়। অসতীব্রজ্যা ৫০৮), 
(সছুক্তিক। ২১২৩), (পল্ভাবলী ৩৮৬) 

__প্যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল সেই (আজ) ভাষার বর, 

সেইতো। মধুমাসের রজনী। সেইতো ধূলিকাস্বের বনের বাতাস ্রশ্চুটিত 



৬৪৬ বৈফব-্পদাবলী সাহিতোর পশ্চাৎপট ও উৎস 

মাঝতী ফুলের সৌরভে আরে। সরতিত হইয়া উঠিক্াছে। বমিও সেই, তবু 

রেবা নদীর তীরে বেতসতরুতলে যে মিলন হইয়াছিল তার জন্য আ
জও 

আমার মন আকুল হুইয়! উঠিয়াছে।”(১) 

নঙ্গীতধর্মী এর কবিতাটি 'কবীন্দ্রবচন-সমূচ্চয়ের' অসভী-্রজ্যায় (৫.৮ 

সংকলিত হই্যাছে। এটি কোন অজ্ঞাতনামা! কবি বা মহিলাকবি শীল! 

ভট্টারিকার নামে গ্রচলিত। পদটিতে কুমারীর অসামাজিক প্রেম বর্ণিত 

হইয়াছে । সহৃক্তিকর্ণামৃতের শৃক্গার-প্রবাছের 'অসতী শিরোনামায় কোন 

অজ্ঞাতনামা কবির নামেও এই পদটি সংকলিত হইয়াছে। মক্টের “কাব্য 

প্রকাশে (318) এবং বিশ্বনাথের 'নাহিত্য-দর্পণেও (১/২০) পদটি উদ্ধত হইয়াছে 

দেখা যায়। ইহাতে দেখি, সধীর নিকট নায়িকা তাহার প্রাগবৈবাছিক প্রেমের 

মাধুর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতেছে । পদে পরপুরুষের সহিত প্রেমের উল্লাম 

ব্যক্ত হুইয়াছে। বিবাহের পূর্বে প্রেমের যে মাদকতা, উন্মাদনা ও মোহম 

আবেশ ছিল, বিবাহের পর তাহা যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই ক্লোকটি 

সর্বত্রই মানবীয় প্রেমের কবিতা বলিয়াই উদ্ধত হইয়াছে । রূপ গোথ্ামী কিন্ত 

উক্ত পদটিকে রাধাকুষ্* প্রেমের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা! বলিয়া পদ্ভাবলীতে (৩৮২। 

সংকলিত করিয়াছেন কবিতাটিতে শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্র শ্রকুষের দহিত 

মিলিমাও বুন্দাবনের গ্রেমলীল! আবেগের সহিত স্মরণ করিতেছেন, “অথ তব্রৈব 

সীং প্রতি রাধাবচনম্। ইহার পরই রূপ গোম্াবী এই প্লোকের ভাবযুক্ত আর 

একটি ম্বরচিত ক্লোক যোজন। করিয়াছেন । 

গ্রতূমূখে শ্লোক শুনি শ্রীর়প গৌসাঞ্ি। 

সেই শ্লোকের অর্থক্লোক করিল তথাই ॥ (চৈ চঃ মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ) 

উভয় কবিতার ভাব অনুরূপ । ইহা! হইতেই অন্ধুমান করা যায় রা 

গোত্বামী গ্রথম কবিতাটিকে কোন কন্টেক্লে গ্রহণ করিয়াছেন । জ্রীরপের 

কবিতাটি এই-_ 

প্রিয়: সোহয়ং কৃষ্ণ; সহচরি কুরুক্ষেরমিলিত- 

শুধাহং সা রাধা তদিদমৃভয়োঃ সঙ্গমন্থম্ | 

তথাপান্তঃখেলন্যধুর-মূরবী-পঞ্চম-ভুষে 
মনো মে কাণিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহমনতি ॥(২) (পন্ভাবলী ৩৮৭) 
শী 

€১) চৈঃ চং অধাঙ্গীল। ১ম পারচ্ছেদ। 

(২) পক্ভাবনী (৮০) ডঃ স্, কেদে সম্পাদিত ও চাক! বিশ্ববিগ্তালয় প্রকাশিত 

এবং দৈং চ? হখালীল| ২য পরিচ্ছেদ । 



উপসংহার ৬০১ 
“-_ সখি, কুরুক্ষেত্রে ধার সঙ্গে যিলিত হইলাম, সে-ই আমার দয়িত কৃষঃ। 

শামিও সেই রাধা। আমাদের মিলন হুখও সেই। তবু. মূনাপুলিনের দেই 
বনের যে মুরলীর পঞ্চমন্থরের সুমধুর স্থরলহরী জাগিয়! উঠিত তাবই জন্ু 
আমার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে।” 

কৃষদাস কবিরাজ তাহার '্শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত' গ্রন্থে দুইটি খোকই উদ্ধৃত 
করিয়াছেন(১)। “যঃ কৌমারহর£ ইত্যাদিকে শ্রীচৈতগ্ত গুচবসবাপক বলিয়। 
আম্বাদ করিয়াছিলেন এবং এক স্বরূপ দামোদব ভিন্ন কেহই ইহার প্ররুত মর্ম 
জানে না। 

“এই গ্লোকের অর্থ জানে একল স্ববপ* (ঠচঃ চঃ মধা ১ম পরিচ্ছেদ )। 
কবিরাজ গোম্বামীর মতে ব্রজের পরকীম্বা৷ গ্রেমই শ্রচৈতন্যের প্রেমধর্মের 

আদর্শ । “প্রকীয়! প্রেমে অতি রসেব উল্লাস। ব্রজবিনা অন্বাত্র নাহি তার 
বাম” ॥ ( চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 

তাছাড়া, গৌভীয় বৈষবদের নিকট শ্রীকঞ্চেম্স ব্রজের মাধুর্যলীলাই শেষ, 

মথুরায় এবং কুরুক্ষেত্র ্রীরুষ্ণের এশ্বর্ধ্যলীল! গৌণ। গৌডীয় বৈষ্ণব সমাঞ্ডের 
নেতা জীব গোস্বামী এই কবিতাটি গুঢভাবপ্রকাশক বলিয়াছেন । বৈষ্ণৰ 
পদাবলীতে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্বলীলাই ব্যক্ত হুইযাছে, যদি ঝ| কোথাও 
এন্বধ্যলীলা আসিয়াছে, তাহা কেবল মাধুয্যের পরিপুষ্টির জন্ঠই। সেই জন্যই 
রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্তের নিকট এই কবিতাটি এত প্রিয়, ইহাতে তাহার 
প্রেমধর্মের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে । রূপ গোশ্বামী সেই তাৎপধে সাধারণ 

অসতী নায়িকার এই কবিতাটিকে বৈষব-সংগ্রহগ্রন্থে স্থান দিয়াছেন । 
শ্রীচৈতন্তের হৃদয়মনের অনুমোদনের ফলেই নিতান্ত আদিরসাজ্মক মর্ত্যরসের 

কবিতা অলৌকিক রাধা-প্রেমের কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে । সেই প্রাচীন 

প্রেমকবিতার ধারাই অনুস্থত হইয়াছে, তবে তাহাকে তবদৃষ্টিতে দেখা 

হইয়াছে। প্রাকৃত নায়িকার উক্তি এই কবিতাটি প্রটৈতন্য যে প্রসঙ্গে 

স্যবহার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ত্রজে রাধাকুষ প্রেমলীলায় রাধিকার 

স্থানই মুখ্য হইয়। উঠিয়াছে আর প্রীরু্ণ যেন গৌণ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্ত 

প্রীচৈতন্তের পূর্বে সংস্কত কবিতায় ব্রজপ্রেমী বলিতে কৃষণই, (রাধা বা গোপীরা 

নয়)। রাধা বা! গোপীরা কৃষ্ণের প্রেমের পাত্র, উপলক্ষ মাত্র। একটি প্রাচীন 

সংস্কৃত কবিতায় এই ভাবটির সাক্ষাৎ মেলে । ইছাতে মধুরা-প্রবাণী কৃষ্ণ ব্রজ 

(9 চৈতল্তগরিতামুত, অস্ত্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ । 



৬০২ বৈষব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

হইতে আগত কোন হহদকে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। এই ক্লোকটিতে কষ 
ব্রজের নির্জন প্রেমলীলাস্থলীর স্বতি রোমস্থন করিতেছেন, যে লীলা কেবল 
রাধার সঙ্গে নয়, বহু কান্তার সঙ্গেও। 

তেষাং গোপবধূবিল।সহৃঘদাং রাধারহ:সাক্ষিণা' 
ক্ষেমং ভ্জ কলিন্দর/জতনয়াতীরে লতাবেখনাম্। 
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্লাকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেইধুনা 
তে জানে জরঠীভবস্তি বিগলম্নীলত্তিষঃ পল্পবা | 

( কবীন্দ্রবচন-সমৃচ্চয়, অসতী ব্রজ্যা, ৫*১, ধবন্তালোক ২1৫" 
-_-'ভদ্র, গোপবধূদের সেই বিলাসের অস্থকুল, রাধার গোপনতার সাক্ষী, 

যমুন।তীরের লতাকুপ্রগুলির কুশল ত? প্রেমলীলার শধ্যারচনা-ব্যবস্থার জন্য 
ছেদনের প্রয়োজন ন। থাকায় বোধ হয় সে লতাপল্পব সব বিবর্ণ হইয়া! ঝবিয। 
পড়িবার মত হইয়াছে ।' 

শ্রীচৈতন্তের জন্যই বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধ। প্রেমলীলার মুখ্যপাজ বলিযা 
প্রীকষ্ণের মাছাত্মাকে ছাড়াইয়া৷ উঠিয়াছে। আরও পরবর্তাঁ যুগে রাধার মাহাত্মা 
এতদুব বাড়িষা গেল যে শ্রীক্ুষ্ণকে “রাধাবল্পভ' বা “রাধানাথ” ব। 'রাঁধারমণ' 
বলিষা অভিহিত করা হইতে লাগিল । 

বৈষ্ণব রসশান্ত্রকারগণ প্রধানত বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণ' অন্থুদরণ করিয়া 
শ্রীরাধার পূর্বরাগ, অগ্ুরাগ, অভিসার, মান, মাথুর (বিরহ) প্রভৃতির সংজ্ঞা 
দিয়াছেন । সংস্কৃত আলংকারিকগণ সাধারণ নায়িকার প্রেমের যত প্রকার অবস্থা 

কল্পনা! করিষাছেন, শ্রীরাধার প্রেমেরও সেই সেই অবস্থ। বণণিত হইতে দেখ 
যায়। অন্ত্র আমর] ইহার বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছি । সংস্কত-প্রাকৃত কবিতা 
উদ্ধৃত করিয়া শূঙ্গার রসের প্রতিটি বিভাগের উদাহরণ দিয়াছি এবং বৈষ্ণব 

পদাবলী হইতে পদচষন করিয়! এগুলির সহিত সাদৃশ্ঠ দেখাইয়াছি। প্রাচীন 
অলংকারশান্ত্রের শৃঙ্গাররস কিভাবে বৈষবদের মধুররসে ব৷ ভক্তি-রসে পরিণত 
হইয়াছে তাহারও বিশদ আলোচন]| করিয়াছি । লৌকিক শ্ঙ্গাররসের স্থায়ী ভাব 
“রতি'ব অর্থ কিষ্ণ-রতিতে' সম্প্রসারিত করিয়৷ রূপ গোস্বামী শৃর্জার-রসকে 
মধুর-ভক্তিরসে পরিণত করিয়াছেন । রাধারুষেের নিত্যনীলার বর্ণনার 
হুত্রেরও ভিনি নির্দেশ দিলেন। কঞ্দাস কবিরাজ নিত্যলীলার ্থতরাট 
আরও স্পষ্ট করিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাহাদের নির্দেশিত পখেই রাখাকৃফ্ের 
প্রেম্লীল! ও নিত্যলীলা বর্ণন। করিয়াছেন । 



উপসংহার ৬০৩ 

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে প্রাকৃত প্রেম কোন সময়েই অ্বীকৃত নয়, বরং প্রাকৃত 
প্রেমই স্বর্গীয় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হুইয়৷ উঠিয়াছে। মর্ত্যরসের বহু প্রাচীন 
কবিতা প্রেমভক্কি-রসের কবিতা বলিয়া গৃহীত হুইয়াছে। আবার, প্রাচীন 
সংস্কত-প্রারুত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ-গুলিতে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের যে দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায় সেইগুলির ভাব অবলম্বন করিয়াও বছ 'বৈষণব পদ" বচিত হইয়াছে । 

বৈষ্ণব কবিগণ মাটির পৃথিবী হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন, 
অমরুশতকের এই কবিতাটি । ইহাতে লৌকিক মানিনী নায়িকার প্রতি 
সখীর অনুযোগ ব্যক্ত হইয়াছে-_ 

অনালোচ্য প্রে়ঃ পরিণতিমনাদৃত্য হহবদ- 
স্বয়াকাণ্ডে মান: কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃততঃ। 
সমাকুষ্টা হোতে বিরহুদহুনোদ্ভান্থরশিখাঃ 
স্বহন্তেনাঙ্ষারাস্তদমলমধুনারণ্য-রুদিতৈঃ ॥ ; সছুক্তিকঃ ২1৪২।১ 

_ “হে সরলে, তুমি প্রেমের পরিণতি কি হইসে পারে না ভাবিয়া, বন্ধুদের 
উপদেশ না মানিয়! প্রিয়কান্তের উপর মান কন্ধিয়াছ কেন, এই জলম্তশিখ! 
বিরহাগ্নির অঙ্গার তুমি নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়াছ। অতএব বৃথা এখন 
এই অরণ্যে রোদন ।” 

এই কবিতাটির ভাব অলম্বন করিয়া কবি গোবিন্দদ/স একটি বৈষ্ণব 

পদ রচনা! করিয়াছেন। তীহার কবিতায় সংস্কৃত কবিতার ভাব আরে 

ভালোভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 

গোবিন্দদাসের পদটিও (রাধার প্রতি সথীর উক্তি )-_ 

: শুনইতে কান মুরলীরবমাধুরী শ্রবণে নিবারলুতোর । 
হেরইতে কপ নয়নযুগ ঝাপলু তব মোহে রোখলি ভোর ॥ 

হৃন্দরী ৫তখনে কহল মো তোয়। 

ভরমছি তা সঞ্জে নেহ বাড়াওলি জনম গোঙায়বি রোয় ॥ 

বিহু গুণ পরথি পরক রূপ লালসে কাছে সৌপলি নিজ দনেহা। 

দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥ 
যো তুই হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্তামজলদরস আশে । 
সো অব নয়ন নীর দেই সিঞ্হ কছতছি গোবিন্দদাসে * 

€১) পদবল তক ৪৫. 
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--কাছর মধুর মূরলী ধ্বনি শুনিতে গেলে তোমার কান বুজিয়ান্ছিলাম, 
তাহার রূপ দেখিতে গেলে তোমার চোখ ঢাক্য়াছিলাম। তখন মিথ্য। 

আমান প্রতি রুষ্ট হই্য়াছিলে। সুন্দরী, আমি তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম, 

তুল করিয়া উহার লঙ্গে গ্রেম করিলে, কাদিয়া জর কাটাইতে হইবে। গু? 
পরখ ন৷ করিয়া শুধু পরপুরুষের রূপ-লালসায় কেন নিজের চ্হে সমর্পণ করিলে? 
এইতো! তোমার বূপ-লাবপ্য দিন দিন খোয়াইতেছ, জীবনেই সন্দেহ হইতেছে । 
'যে প্রেমতরু তুমি হৃদয়ে রোপন করিলে শ্তাম-জলধরের প্রত্যাশায়, সে এখন 
নয়ননীর দিয়া সেচন কর। গোবিন্দদাস স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে ।” পদটিতে 

ভক্তকবি গোবিদ্দ/স গাঁচ প্রেমভক্তিরসের সঞ্চার করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। 

মত্যপ্রেমের ভাব অবলম্বন করিয়া! একটি উংকৃষ্ট “বৈষ্ণব পদ' রচনা ক'রয়াছেন। 
পদটিতে মর্ত্যপ্রেমের ও অধ্যাত্বপ্রেমের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মিশ্রর্ূপের 
জন্যই পদটি আরও মনে|রম হুইয়াছে। শ্রীচৈতন্তের পরবর্তা যুগের কবিদেব 
পদগুলিতে গাঢ ভক্তিরসের সাক্ষাৎ বেশী পাওয়া যায়। চৈতন্ত-পূর্বযুগেব 
পদাবলীতে যেন মর্তারসের প্রাধান্তই বেশী । 

বলিতে গেলে, জয়দেব ও বিষ্তাপতির অন্ুসরণেই বাঙ্গাল পদাবলীর জন্ম । 

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে” বাস্তব দেহধর্মী প্রেমই ষেন বেশী ফুটিয়। উঠিয়াছে এব 

প্রাকৃত প্রেমের বিচিত্র বিলাস-কলাও প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্থ একথা 

তিনি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়! দিয়াছেন যে তাহার গান 'রাধাঁমাধবের' 
অপ্রাকৃত প্রেমলীলার জয়গান ও লীল1-আন্বাদন অর্থাৎ বৈষ্ণব পদ্দাবলী-- 

“রাধা-মাধবঘোর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ1”(১) 
এইথানে কেবল “মদনধর্মোৎ্সব' নহে, ইহা হরির ধর্মোথ্সবও । রাধাকৃষ্জের 

এই মধুরলীলা বর্ণনা কবি জয়দেব মান্ুযী প্রেমকে অবলম্বন করিয়াছেন, 
র|ধাকষ্জের প্রথম মিলনের যে চিত্রটি আকিয়াছেন তাহাতে বান্তব দেহধর্মের 

দিকটাই বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। 

জয়দেবের পদ--. 

প্রথমসমাগমলজ্ছিতয়! পট্চাট্ুশতৈরহ্কূলম্। 
মৃ্মধুরশ্মিত-ভাবিতয়া শিখিলীকত-জঘন-হুকুলম্। 

(১ তুঃ-হরিচরণ-শরণ-জয়দে বকবিভারভী । 
ঘসতি ভদি যুবতিত্বির কোষলকলাবতী । গীতখোবিদ্দ ৭১৬ 



উপসংহার 

কিশলয়-শয়ন-নিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানমূ। 

কতপরিরস্তণচুম্বনয়া৷ পরিরভ্য কুতাধর-পানম্ ॥ ইত্যাদি 

- জয়দেব-(শ্রীগীতগোবিন্দ ), (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭) 

বিষ্তাপতির বাঁধারুষ্-বিষয়ক পদাবলীতে আদিরসাত্মক বাশ্তব প্রেমের তীত্র 

প্রকাশ দেখ। যায়। 

বিচ্যাপতির পদ-_- 
সজনী ভল কয়ে পেউন ন ভেল। মেঘ মালা সঞ্ে তড়িতলতা জঙ্থ 

হিরদয়ে সেল দঈ গেল ॥ 

আধ আচর খমি আধ বদন হামি আধহি-নয়ন তরঙ্গ । 

আধ উরজ হেরি আধ আ্রাচর ভরি তবস্ুরি দগধে অনঙ্গ ॥ (বৈঃ পঃ 

ূ পৃষ্ঠা ১৭) 

আবার-_সজনী অপুরুব পেখল রামা। কনয়লতা অবলম্বনে উল 
হরিনহীন হিষধামা ৮ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৯) 

চণ্ডাদাসের পদাবলীতে একদিকে যেমন রাধাক্কষের অলৌকিক প্রেমলীলা 

প্রকাশ পাইয়াছে আর একদিকে বাস্তব নরনারীর জীবনচেতন!ও প্রকাশিত 

হইয়াছে । উভয়ে মিলিল্ব' একটি মিশ্ররপের সৃষ্টি ছইয়াছে। 

দুইটি নয়ান মদনের বাণ দেখিতে পরানে হানে। 

পশিয়। মরমে ঘুচায়। ধরমে পরাণ সহিত টানে ॥ 

চণ্তীদাস--( হৈ. প. পৃ ৪৫) 

চৈতত্ত-পর "যুগের পদাবনীতেও লৌকিক প্রেম ও অপ্রাককত রাধাকৃষ্ণের 

প্রেমলীল1 উভয়েরই প্রকাশ দেখা যায়। 

জানদাসের পদেও দেহ-কামনার কথা দেখা যায়। গা ভক্তিরসও তাহার 

পদাবলীতে ফুছিয়। উঠিয়াছে। 

৬৩৫ 

জানদাস-_ 
ছলে দরশায়ল উরজক ওর। 

তোড়ল কানড় কুস্থম উঘারি ॥ 

আপনি নেহারি হেরল মোহে খোর 
॥ বসনক ওর ঝপল তব গোরি। 

'বিহলি দশন আধ দরশন দেল । 
লীলাকমলে মুখ রোপলি থোরি। 

ভুজে ভূ বান্ধি অলপ চলি গেল॥
 বৈদগধি বিবিধ পসারল যেছ। 

কি কহব রে সখি নারি সুজান ॥ 
কোন সুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ 
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হরখে বরখে কত মনমথবাণ ॥ 

দূরহি মোহে পুন পালটি নেহারি । 
ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারি। 

জ্ঞানদাস রহ ধনি জন! চারি | 
( বৈ. প. পৃ. ৩৯৭) 

ভক্ত কবি গোবিন্দদাসের পদসমূছে গাঢ় ভক্তিরস পরিস্ফুট হইয়াছে তবু 

তার পদে মর্তারসের প্রকাশ দেখা যায়। এই মিশ্ররূপের জন্ত তার পদাবলী 
,জরেষ্টত্ব লাভ করিয়াছে । 

শরদ-ন্বধাকর-মগুল-মগ্ডন 

অধরে মিলায়ত শ্টাম-মনোহর 

চীত চোরায়নি হাস। 
আজু নব শ্টাম বিনোদিনী রাই । 

তচ্ছু তন্ন অতনু যুখ শত সেবিত 
লাবণি বরণি না যাই ॥ 

কবরি বকুলফুলে আকুল অলিকুল 

মধু পিবি পিবি উতরোল। 

সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ বনস্ধৃতি 

কিচ্কিণি রণরণি বোল ॥ 

পদপহ্বজ পর মণিময় নূপুর 

রণঝন খঞ্জন ভাষ। 

মদনমুকুর জঙ্গ 
নীছনি গোবিন্দদাস ॥ 

নখমণি দরপণ 

(পদকল্পতরু ১০৫৫ ) 

বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকুষ্ণের প্রেমলীল! বর্ণনায় মর্ত্যপ্রেমকেই অবলম্বন 

করিয়াছেন, কিন্তু মর্ত্যপ্রেম বর্ণনাই তাহাদের জীবনের অভীপ.সা নছে। বাস্তব 

মাটির এই প্রেমকে বৈষ্ণব ততবৃষ্টির সাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া ত্ব্গীয় প্রেমভর্তি- 

রদে পরিণত করিয়াছেন। “কাম' হইতেই প্রেমের জন্ম, পদ্ক হইতেই পঙ্ধজের 
উত্তব। টৈতন্তপর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে একট! বিশেষ ধরণের ধর্মীয় 
কৃতাকেন্দ্রিক সাধনভজন প্রণালীর প্রভাব দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম 

'নরনাবীর ম্বাভাবিক 'জীবনফাজা হইতে বিচ্ছিন্ন শুষ্ক যতিধর্ম নহে। কবিগণ 
প্রাকত ভূমি হইতে যাত্রা করিয়া অপ্রাকত ভাববৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত 

হুইয়াছেন। বৈধবগণ বলেন। “বৈফব পদাবলীর পশ্চাৎপটে কেবল 

-নিত্যবৃুদদাবনেয় কিশোর-কিশোরীর সভা £বিরাজ করিতেছে তবু রুবিগণ 



উপসংহা'র ৬৬৭ 

যেভাবে রাধাক্কফের তীব্র বিরহ-বেদন! এবং নিবিড় মিলনরস ও নিসর্গ সৌন্দয 

বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে “ভাববৃন্দাবন'কে ক্ষণকালের জন্যও মর্ত্যভূমিতে 
টানিয়া আনে। “মহাভাবময়ী, রাধিকার প্রেমের আবেগ-আত্তি মানবী 
নায়িকাকেই ম্বরণ কবাইয়। দেয়। 

এই মর্ত্যের রমের আম্বাদ পাওয়া যায় বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলী অবৈষ্ণবের 
কাছেও এত প্রিয়। এইখানেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আবেদন। পুরানে। 

বাঙ্গালায় “সাহিত্য 'বলিয্প! যদি কিছু থাকে তবে তাহা বৈষৰ পদসাহিত্য । 

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিবার সময় সংস্কৃত- 
প্রাকৃত-অবহট্ঠ হইতে লৌকিক প্রেমের বহু কবিত! উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইয়াছি 
যে আদিরসাত্মক এসব শ্লোকগুলি অবলম্বন করিয়া বহু বৈষব পদও রচিত 
হইয়াছে । সেগুলির পাশাপাশি বৈষ্বপদ উদ্ধত করিয়৷ দেখাইয়াছি 
যে বৈষ্ণব কবির হাতে এগুলির কি কি পক্লিবর্তন সাধিত হইয়াছে। 

প্রাচীন বস্তই বৈষ্ণব কবিগণের হাতে নৃতন ছুষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপধোগী করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ পুরাতনের পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রেমকবিতার আদশে 

গড়া নূতন কবিতা আরো! মনোরম ও হুদ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্ঠের প্রেম-কবিতাগুলি এক একটি রসসমৃদ্ধ 

নিটোল মানবীয় প্রেম-কবিতা। সঙ্গীত-ধর্মী এই কবিতাসমূহের বাগ- 
নিমিতি ও ভাষানৈপুণ্য অপূর্ব । বৈষব গীতিকবিতার চিত্রকল্পে ও অলংকারে 
এই সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতার যথেষ্ট প্রভাব দেখ! যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর 

বাকৃশিল্প পূর্বতন সংস্কত-প্রারুত প্রকীর্ণ কবিতার হ্ত্রেই ল্ধ। 
ভারতবর্ষের প্ররুতির সহিত ভারতবর্ষের প্রেমের একটি যোগ আছে। 

পৃথিবীর খতুপরিবর্তনের একটি প্রধান কাজ নরনারীর হৃদয়ে প্রেম জাগানো। 

তাই দেখিতে পাই ভারতবর্ষের বর্ধা খতুর সঙ্গে ভারতবর্ধের প্রেমের একট! 

অচ্ছেপ্ত নিবিড় যোগ রহিয়াছে । সেই যোগের স্ুবিচিত্র ও নুমধুর প্রকাশ 
মহাকবি কালিদাসের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত একটানা চলিয়া আসিয়াছে । 

ভারতৰ্ধের লার্থক বিরহের কবিতা তাই বর্ধার কবিতা । টবঞ্চব কবিতাতেও 

(পদাবলীতে ) তাহাই দেখিতে পাই। কালিদাস একটি গোটা বর্ধার কাব্য 

“মেঘদৃত' লিখিলেন। “মেঘছত' তে! নরনারীর বিরহের কবিতা । অবস্ 

তাহার আগে আদিকবি র্ান্ীকি-ও ব্যার কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার 
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পর সংস্কৃত-প্রারৃতে ক্ষু্র সুত্র বর্ধার কবিতার সন্ধান মেলে। সেগুলিতেও 

বিরহের কথাই বলা হইয়াছে । বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বর্ধার কবিতাগুলিতেও 

রাধারফের বিরহ-বেদনা চম্থকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সমত্য খতৃকে 

লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহার বর্ধার কবিতাগুলিতে নিখিল 

নরনারীর বিরহবেদনা যেন অপর্ূপভাবে প্রকাশিত হুইয়াছে। এইখানেই 

আমরা প্রাচীন ও নবীনের সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর যোগন্ুত্র খু'জিয়া পাইতেছি। 

বর্ধাপ্রকৃতিও বব পদাবলীতে বাধারুষ্ণ-প্রেমের “উদ্দীপন বিভাবে'র কাজ 

করিয়াছে । বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখি বর্যার্ততৃতেই যেন শ্রীরাধার বিরহু- 

বেদনা তীত্র হইয়! উঠিয়াছে। উদাহরণ 'অন্যজ দেওয়া হইয়াছে । (বর্যাকালোচিত 

-বিরহ)। 

বৈষব পদাবলীর বর্ষা অভিসারের পদগুলিও অপূর্ব্ব। রবীন্দ্রনাথের বর্ধার 

কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা যেন আরো বেশী । কবিব্ষ 

অভিসারের পদ্দও রচন!। করিয়াছেন । যেমন” 

১। ব্যাকুল বেগে আজি বছে বায় সে রা আজি যেন বলা যায় 

বিজুলি থেকে থেকে চমকায় এমন ঘনঘোর বরিষায়। 

যে কথ! এ জীবনে রিয়া গেল মনে 

_বর্ধার দিনে; মানসী 

২। সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা । চেয়ে থাকি সে শৃন্যে অন্তমনে 
অন্ধ বিভাবরী সঙ্গ পরশহার] ॥ হেথায় বিরহিনীর অশ্রু 

হরণ করিছে এ তারা। 
-স্প্রকৃতি ; গীতবিতান 

৩।| মেঘের পরে মেঘ জমেছে কাজের দিনে নানা কাজে 
আঁধার করে আসে থাকি নান! কাজের মাঝে, 

আমায় কেন বসিয়ে রাখ আজ আমি যে বসে আছি 

একা দ্বারের পাশে। তোমারি আশ্বাসে। 

-শীতাঙলি ১৬ 

কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্বস্ত বর্ধার কধিতাগুলি আলোচনা করিলে 

দেখিতে পাই কালিদাসের মেঘদূতে প্প্রিয়াবিরহ'* বাব পদ্সাহিত্যে 
*প্রিয়বিরহ' আর রবীন্জপাখের বর্ধার কবিতায় নিখিল নরনারীর বিরহ । 



উপসংহার ৬৩০১ 

প্রাচীন-প্রেমকবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার যেমন গভীর মিল দেখা 
যায়. তেমনি বৈষ্ণবগীতিকার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতারও বেশ মিল 
দেখি। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের রচনা 'ভাহ্সিংহের পদাবলী” বৈষ্ণব 
পদাবলীর ছায়ামাত্র। কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি-_ 
১। গোবিন্বদাস-_ ১। রূবীন্দ্রনাখ-- 

অন্বর ভরি নবনীরদ ঝাপ আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসাব 
কত শত কোটি শবদে জিউ কাপ। পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। 

তাহি দিঠি জারত বিজ্ুরিক জালা আকাশ কাদে হতাশ সম 

ইথে জনি মন্দির ছোড়বি বাল1। নাই যে ঘুম নয়নে মম 
এছন কুঞ্জে একলি বনমালি দুয়ার ধুঝি হে প্রিয়তম 

অন্তর জর জর পন্থ নেছারি। চাই যে বারে বার 
(বৈ, প. পৃ. ৬১৮) পরাণ সখা বন্ধু হে আমার 

_গীতাঞ্চলী। 

২। রামানন্দ বন্-_- ২। রবীন্দ্রনাথ 
প্রাণনাথ আজু কি হুইল আমি আকুল কবরী আবরি 
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল। কেমনে যাইব কাজে । 

মুগমদ চন্দন বেশ গেয় দুর যামিনী না যেতে জাগালে ন! কেন 
নয়নের কাজর গেল সিথার সিন্দুর। বেল! হুল মরি লাজে। 

(প্রদকল্পতরু ৬৫৯) শরমে জড়িত চরণে কেমনে 
চলিব পথের মাঝে। 

৩। চণ্ীদাস-- ৩। ববীন্দ্রনাথ_ 

এ ঘের রজনী মেঘের ঘটা, তুমি পার হয়ে এসেছ মরু 
কেমনে আইলে বাটে । নাই যে সেথায় ছায়া-তর 

আঙ্গিনার কোনে তিতিছে বধুয়া পথের ছুঃখ দিলেম তোমায় গো 

দেখিয়। পরাণ ফাটে ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫২) এমন ভাগ্যহত। -গীতিষাল্য। 
৪। কবিশেখর-- ৪। রবীন্দ্রনাথ 
ও সখি হামারি ছুখের নাহি ওর এ ভরা ভাদর দিনে কে বাচিবে হাম বিনে 

এ ভর বাদর মাছ ভাদর কাননের পথ চিনে মন যেতে চায় । 

শূন্ত মন্দির মোর ॥ বিজন যমুনাকুলে বিকশিত নীপমূলে 
( বৈ. প. পৃ. ৩২২) 

৩৪ 

কানদিয়া পরাপ বুলে বিরহ ব্যথায়। 
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৫ | গোবিন্দদাস-_ ৫। ববীন্দ্রনাথ-- 

হুন্দরি কত সমূবায়র তোয়, বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে 
পায়লি রতন যতন করি তেজলি এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে। 

অব পুন সাধসি মোয়। আজি মধু সমীরণে 

কত কত গোপ স্থনাগরী পরিহরি নিশীথে কুস্থম বনে 

যব তুয়া মন্দিরে কান। তারে কি পড়েছে মনে বকুল তলে, 
তব তুহ' মান পরম ধন পাইলি সেই দিন তো মধুনিশি 

না হেরল কমল বয়ান ॥ প্রাণে দিয়াছিল মিশি 
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব মুক্ুলিত দশদিশি কুন্থম-দলে । 

না বুঝলি আপন কাজ । ছুটি সোহাগের বাণী যদ্দি হত কানাকানি 

ন। জানিয়ে কোন কলাবতী মন্দিরে যদি এ মালাখানি পরাতে গলে 

অব রহ নাগর রাজ ॥ এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে । 
যাহে বিন্থ পল এক রহই না পারই 

তাহে কি হেন ব্যবহার । 
গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুখলি 

পুন হেন না করির আর॥ 

৬। যছুনন্বন__ ৬। ববীন্রনাথ__ 
রাই কছে কেবা হেন মুরলী বাজায় এখনো তারে চোখে দেখিনি 

যেন শুধু বাশি শুনেছি, 

বিষাম্মতে একত্র করিয়া। মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে 

জল নছে ছিমে জন্থ কাপাইছে সব 
তন ফেলেছি। 

প্রতি তচ্ শীতল করিয়া ॥ ( বৈ, প. পৃ. ২১৪) _ পীতবিতান। 

রবীন্দ্রনাথ বৈষব ভাবধারার অন্থুসরণে কোন কোন কবিতা লিখিয়াছেন-_ 
এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা! কিছু আছিল মোর, 
যত শোভা যত গান যত প্রাথ জ।গরণ ঘুমঘোর । 

শিখিল হয়েছে বাহুবন্ধন, 
যদিগাবিহীন মম চুম্বন, 

জীবন-কুছে অভিসার নিশা আছি কি হয়েছে ভোর । 
ছেডে দাও তবে আছিকার সভা! 



উপসংহার ৬১১ 

আন নব রূপ আন নব শোভা 

নৃতন করিয়া লু আর বার চির পুরাতন মোরে 
নৃতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ভোরে । 

জীবন দেবতা ---চিত্র। 

আজকাল আমাদের সাহিত্যে মান্গষের কথাই দেখিতে পাই, দেবার 
কথা একেবারে গৌণ। ইহাই নবযুগের একটি প্রধান লক্ষণ । মানষের 

মহিমা আজ সাহিত্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গীতি-কবিতার কবির একান্ত 

ব্যক্তিগত আশা-আকাংক্ষা ও সাধারণ মানুষের হথখ-ছুঃখ, হাসি-কান্জা, আশা- 

নিরাশাই প্রকাশিত। মান্য আজ মুক্ত, চারিদিকে মানবতারই জয়দ্বনি। 
বৈষ্ণব কৰি চণ্তীদাসের কথায় বলিতে হয়_ 

শুনহ মানয ভাই,-- 

সবার উপরে মানুষ সত্য 

তাহার উপরে নাই ॥ 
আধুনিক কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্$ও বলিয়াছেন__ 

শুনহ মান্ষ ভাই, 
সবার উপরে মানুষ সতা, 

অষ্টা আছে বানাই। (দুঃখবাদী ) 
অথবা, গাহি সাম্যের গান-__ 

মান্থষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্। 
- নজরুল (সাম্যবাদী ) 

এই নব্যুগের সুচনা বৈষ্ণব পদাবলীতেই লক্ষ্য করি। এই দিক থেকে 

দেখিলে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সহিত আধুনিক গীতিকবিতার সংযোগ সহজেই 
নজরে পড়ে । বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হইবার পূর্বে ছড়াগান, ব্রতকথ৷ « 
দেবতার আখ্য।য়িক! বা রামায়ণ-মহা ভারতের কাহিনী লইয়াই বাঙ্গাল সাহিত্য 

মশগুল ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখি, শুধু রাধারুষ্ণের লীলা লইয়াই পদ রচন। 
হইল ন।, প্রীচৈতন্তের জীবন-কাহিনী ও তাহার প্রধান প্রধান পারিষদদ্দের 

মাহাত্ম্য বিষয়েও গীতিকবিতা রচিত হুইল | পরে সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তদেরও 

জীবনী-গ্রস্থ রচিত হইতে থাকিল। মানুষই কাব্যের বিষয়ীভূত হুইল। 

দেবলীল! ছাড়! অন্ত বিষয়ে, বিশেষ করিয়া জীবিত মানুষ লইয়! কাব্য রচনা 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নবযুগের ুচন| করিল। 
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এখন উহা! উন্নত সাহিত্যের বিষয়-মর্ধাদ! লাভ করিল। লক্ষ্য করিবার বিষদ, 
যে বৈষ্ণব-তত্বদর্শনেও শ্রীভগবানের মানবী লীলাকেই সর্বোত্তষ বলা হইয়াছে-_ 
আরাধ্য! ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঠ (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী )। 

'্নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 
-শ্রীকঞ্ণবিজয় ( মালাধর বস্তু: 

“কৃষ্ণের যতক খেলা সর্বোত্তম নর-লীল! ্ 
নরবপু তাহার স্বরূপ । 

গোপবেশে বেস্ছকর নবকিশোর নটবর 

নরলীলার হয় অঙ্গরূপ ॥” ( ট. চ. মধ্যলীল! ২১ পরিচ্ছেদ : 

এইগুলি হইতে তত্বকথা বাদ দিলে তো৷ মাঁচুষের কথাই থাকিয়া যায়। 

বলরাম দাসের কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে যশোদার মাতৃহ্বদয়ের যে আশংকা 5 
মেহাতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মানবরসের সন্ধান মিলে । 

বলরাম দাস-__ 

ছের আরে বলরাম হাত দে' মায়ের মাথে। 

দেহ রাখিয়! প্রাণ দিলাম তোমার হাতে ॥ (বৈ. প. পৃ ৭২৭) 

আবার, “আমার শপতি লাগে ন। ধাইয়ো৷ ধেনুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি।”-যাদবেন্দ্র (বৈ. প. পৃ. ৯৫১) 

শাক্ত-পদাবলীর “আগমনী সঙ্গীতে বাঙ্গালী ঘরের ম! মেনকা ও কন্ঠ! 

উম!র বুখ-ছুঃখই যেন প্রকাশিত হইয়াছে । 

"জাধার করে ঘরের আলে। 

সত্য কি চললি উমা।” 

প্যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী 
উমা বুঝি আমার কেঁদেছে ।” 

ভারতচন্জ্রের “অন্নদামঙ্গলে' দেখি ঈশ্বরী পাটনীর জীবনের স্থখ-ছুঃখ ও 

আশা-আকাংক্ষা চিন্তিত হইয়াছে-_ 
প্রণমিষ়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে। 
আমার সন্তান যেন থাকে ছুধে ভাতে ॥ 

তথাস্ত বলিয়া! দেবী দিল! বর ঘান। 
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥ 



উপসংহার ৬১৩ 
আবার দেখি-__দেবতা! শিবের গায়ে মানব-শিশু ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে_ 

ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়াঃ । 
দেবতাদের চেয়ে মানুষ যেন বড় হুইয়! উঠিয়াছে। ভারতচন্ত্রের ভিতর 

যে নবধুগের সন্ধান পাইলাম, তাহাই অ।রও স্পষ্ট হইয়া উঠিল অঠাদশ শতান্দের 
মপ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাৰের প্রথমার্ধ পর্বস্ত কবিওয়ালা, পীঁচালীওয়ালা 
ও টপ্লাওয়ালাদের সঙ্গীত ও কবিতার মধ্য দিয়া । এই সকল কবিগণের রচিত 
কতকগুলি রাধাকষ্চলীলার প্রেমসঙ্গীত, কিছু শ্টামাষক্গীত, আগমনী-সঙ্গীত ও 
কিছু শুদ্ধ প্রেমসঙ্গীত ও কবিতা পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যের সহিত 
উনবিংশ শতাঝের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবে রচিত আধুনিক সাহিত্যের 
প্রকৃত যোগন্ত্ব স্থাপিত হইল এই সব কবিদের "চিত সঙ্গীত ও কবিতার 
মধ্য দিয়া। 

এই যুগের রাধারুষ্*-প্রেমগীতিকাগুলির ভিতরে স্থখে-ছুঃখেমিলনে-বিরহে 

মধুর হইয়া দেখ। দিয়াছে নরনারীর রক্ত-মাংসের মতি । “রাধা” এখানে 
মখোস মাত্র। এই সকল কবির বণিত প্রেম একেবারে সাধারণ বাস্তব 

মানষের প্রেম, কবিদের মন সাধারণ মানুষের মন। বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত 
এইখানেই তফাৎ। যেমন, 

“ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে । 

আমার হ্বভাব এই তোম। বই আর জানি নে”॥ 
আবার-- নয়নের দোষ কেন 

মনেরে বুঝায়ে বল নয়নের দোষ কেন, 
আধি কি মজাতে পারে না হলে মনমিলন' ॥ 

এইখানে দেখিতেছি রাধারুষ্ণের পরিবর্তে বাঙ্গালা সাহিত্যে নরনারীর 

মহিমময়ী যুগলমৃত্তির প্রতিষ্ঠা হইল। মানবীয় স্থরের জন্যই এই মুগের 

ধর্মসঙ্গীত-গুলি এত মধুর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের 

কবিতার ভিতর দেখি মানুষের সাহিত্যের বিষয়বস্ত মুখ্যত: মানুষ । জীবনের 

খু'টিনাটি তুচ্ছ স্তর ব্যাপার-গুলিও সাহিত্যের বিষয়রস্্ হইয়। উঠিয়াছে। দিন 

দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে মান্ষের কথাই মুখরিত হইয়া উঠিতেছে | উনবিংশ 

শতাবে আমরা ধর্মকে জীবন ও সাহিত্য হইতে বাদ দিই নাই, কিন্তু নবযুগের 

ধর্ম মানবধর্ষ-এখন মানুষের কাজ-করবার মানুষের সঙ্গে, দেবতার সঙ্গে 
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নছে। তাই আজ মানুষই স্বীয় গুণে দেবতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, 
সাহিত্যে এখন মানুষেরই জয়গান । বৈষব-গীতিকায় বাজালীর যে লিরিক 
প্রতিভা দেখা দিয়াছিল তাহাই খাত বদলাইয়া আধুনিক গীতিকবিতা 

পর্যবসিত হুইয়াছে। তবে যুগের প্রভাবে আধুনিক গীতিকবিতা হইতে 

গ্ীতাংশটুকু খসিয়া পড়িয়াছে। তবু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি 
কবিতাকে স্বরে-তালে গাওয়। হয়। 

আধুনিক গীতি-কবিতার যে মানবীয় আবেগ ও চিত্রকল! লক্ষ্য করি, 
বৈষ্ব-পদকারগণের অনেকের পদেও তাহার সুচনা দেখ! যায়। বৈষ্ঞব- 

পদ্দকারগণের মধ্যে জ্ঞানদাসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জ্ঞানদাসের পে 

আমরা আধুনিক মানুষের প্রাণের কথ! শুনিতে পাই । রাধাকুষ্ণের প্রেমলীল। 

বর্ণন। করিতে গিয়া কবি যেন নিখিল মানবের দেশকালাতীত বেদনাবেই 

প্রকাশিত করিয়াছেন। আবেগে তিনি মানবিক, চিত্রকল্পে তিনি আধুনিক । 
এখানে কয়েকটি পদ উদ্ধত করিতেছি । 

জ্ঞানদাস__ 

১। শিশুকাল হতে বন্ধুর সছিতে 

পরাণে পরাণে নেহা । 

না জানি কি লাগি কো বিহি গঢল 
ভিন ভিন করি দেহ। ॥ 

সই, কিবা সে পীরিতি তার । 

জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে 
কি দিয়! শোধিব ধার ॥ 

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়! 

পীতবাস পরে শ্টাম। 

প্রাণের অধিক করের মুরলী 
লইতে আমার নাম! 

আমার অঙ্গের বরণ সৌবুভ 
যখন যে দ্িগে পায়। 

বাছ পসারিয়া বাউল হেয় 
তখন সে দিগে ধায়॥ (বৈ. প. পৃ. ৪০* ) 



উপসংহার ৬১৫ 

২। রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে যনভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর । 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে। (বৈ. প. পৃ ৪০০ 

৩। দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে। 

এক অঙ্গে এত কূপ নয়নে না ধরে ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৩৮২। 

বংশীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির প্রেম-প্রকাশের রীতি ফেন আধুনিক 
যুগের কাছাকাছি আসিয়! পড়িয়াছে। 

হেন রূপ কবছ' না দেখি । 

যে অঙ্গে নয়ন খুই সেই আগ হইতে মৃগ্রি 
ফিরাইয়া লইতে নারি আঁখি ॥ -বংশীদাস 

দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেঙ্লি। 

আমারি জীবন সঙ্গে করতহি খৈলি। 

_গোরঁবিন্দদাস (টৈ. প. পৃ ৫৮০ ) 

জীবন চাহি যৌবন বড়ো রঙ্গ | 
তবে যৌবন য্ব সুপুরুষ সঙ্গ | 

_-বাঙ্গালী বিদ্যাপতি (বৈ. প. পৃ. ৮৬) 

এই সব পদের ভাব ও ভাষা, চিত্রপ্রতীক ও আবেগ এবং সরস মর্ভচেতন। 

আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক | জ্ঞানদাসের পদে মধ্যযুগীয় সংস্কারের সঙ্গে 
কিছু কিছু আধুনিক মনোভাবও স্থান পাইয়াছিল, আধুনিক কালের মনের 

সঙ্গে তাহার সংযোগ স্বীকার করিতে হয়। 

মানুষকে শ্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীচৈতন্তের প্রেমধর্ম অনেকখানি 

সাহাঘ্য করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য যে প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে 

বর্তমান কাল ও জীবিত মানুষ সর্বপ্রথম ব্বমহিমায় দেখা দিল। আমাদের 

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কল্পনার অতীত হইতে বাস্তব বর্তমান কালে ঘুরাইয়৷ আনিয়া 

প্রীচৈতন্ত বাঙ্গালীর চিন্তাধারা আধুনিকতার দিকে কিরাইয়া দিলেন। তিনি 

ছোট-বড় সকল মানষের আধ্যাত্মিক অধিকার ্বীকার করিলেন। 

প্রসঙ্গত কৰিকষ্কণ মুকুন্দরামের নাম করিতে হয়। তাহার চত্তীমঙ্গল 

কাব্যের যহুত্ত-চরিক্গ্ুলি ভালোভে-মন্দতে, হুখে-ছুঃখে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

কাহিনীকাব্যে চরিত্র-চিত্রপ তো৷ আধুনিক যুগের দাহিত্যের লক্ষপ। তাহার 



৬১৬ বৈষ্ণব-পদাবনী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উৎস 

সষ্ট মানবচরিজে তিনি যে সহানুভূতি, বাস্তব জান ও ুল্ষ্ম পর্ধযবেক্ষণ-শক্তির 

পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা যাঁয় না। দেব-চরিঅগ্তুলিও 

ন্স্ ধর্ষের দ্বারা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুগে জন্মাইলে 

কৰি একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার হইতে পারিতেন। 

উনবিংশ শতাবেও বৈষব পদাবলীর ধারা অব্যাহত ছিল। বিংশ 

শতাবের প্রারভ্তে কোন কোন কবি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্করণে পদ-রচন! 

করিয়াছেন। এখনো প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কেহ কেহ ছুই একটি পদ 

ব্রজবুলিতে রচন। করেন। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় এইরূপ তিনটি পদ রচনা 

করিয়া! তাহার সংকলিত “গৌরপদ-তরজ্িনীতে" যোজনা করিয়াছেন। এই 

সমস্ত পদ কিন্তু ঠিক “বৈষ্ণব পদাবলী” হইয়। উঠে নাই । “রাধা” “কু্ণ'ঃ “বৃন্দাবন 

ইত্যাদির নাম দিয়া এবং কোথাও বা ব্রজবুলির অক্ষম অনুকরণ কবিয়। 

আধুনিক প্রেম কবিতাই লেখা হইয়াছে । পদাবলীর ভক্তির স্ব এইগুলিতে 

আশ! করা যায় না। মানবীয় রসই ইহার মুখা কথ|। এইরূপে বৈষব 

পদাবলীর অনুশীলনের দ্বারা আধুনিক লিরিক কবিত। পুবানো গীতি-কবিতার 

সহিত সংযোগ বক্ষা করিযাছে। পুরনো গীতিকাবিতার ধার। অথগ্ুভাবে 

খাত বদলাইয়! বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিযা আসিতেছে । 

উনবিংশ শতান্দের শেষভাগে বাঙ্গালা সাহিত্যের করেকজন দিক্পাল 
বৈষ্ণব পদাবলীর চর্চা করিয়াছেন। 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রষ্টধর্মাবলম্বী বিদ্রোহী কবি মধুস্থদেন বৈষ্ণব 

কবিতার সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়৷ 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য বচনা করেন। ধর্মের কথ 

বাদ দিলেও বৈষ্ণব কবিতার অভিনব সৌক্ুমার্ধ্য, চমথকারিত্ব ও লোকোত্তর 

রম্ণীয়তা রসিক চিন্রকে সহজেই মু্ধ করে। তাই আধুনিক কবিগণও 

বৈষ্কব কবিতার অনন্যসাধারণ রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব 

কবিগণই বাঙ্গালীকে সর্বপ্রথম আদিরলের মাধুধ্য আম্বাদ করিতে 

শিখাইয়াছিলেন। মধুন্দনের 'রাখা” কিন্তু প্রাকত' রমদীই হইয়া উঠিয়াছেন। 

তবু ব্রজাঙ্গনার ভিতরে বৈষ্ণব পদাবলীর খানিকটা স্থর শোনা যায়। ব্রজাঙ্গনার 

রাধা প্রথম হইতেই বির্হিপ্দী ।. কিছুট। উদ্ধৃত করিতেছি । 

স্টামের বাশীর শব্ধ শুনিয়। পাগলিনী রাধা সথীকে বলিতেছে-- 

ওই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়। মন রে মুরারির ধাশী | 

স্থমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে আমি শ্টামদাসী ॥ 



উপসংহার ৬১৭ 
আবার--. 

কে ও বাজাইছে বশী সজনি মৃছ মৃদু স্বরে শিকুপ্ত বনে? 

নিবার উহারে, শুনি ও ধ্বনি ছিগুগ আগুন জলে গো মনে। 
ও আগুনে কেন আহুতিদানু ? অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণথ। 

মধুহুদনের ত্রজাঙ্গনায় কালিদাসের মেবদুতের প্রভাব দেখ। যায়। বাধ 

পবন-দূতকে পথের সকল প্রলোভনের কথা ম্মরণ করাইয়া দিতেছে । 
দেখি তোমা পীরিতির ফাদ পাতে যদ্দি 

নদী রূপবতী, 

মজে! না বিভ্রমে তার তুমি হে রাধার দূত 

হের না! হের না, দেখ, কুহ্থম যুবতী ; 
কিনিতে তোমার মন দিবে সে সৌর ভধন 

অবহেলি সে ছলন]| যেও মস্তগতি। 

ঘিনি জয়দেবের পদাবলীকে “মদনধর্ম-মন্থোসব' বলিয়াছিলেন সেই 
বন্কিমচন্দ্রই তাহার উপগ্াসের নায়িক। বা ভিখারির্ণীর মূখে ছুই চারিটি বৈষ্ণব 

কবিত। বসাইয়! দিয়াছেন । ইহাতে বোঝ। ঘায় বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দধ্যে 

£তনি আকুষ্ট হইয়াছিলেন। তার রচিত বৈষ্ণব কবিতাগুলি কিন্তু প্রত 

বৈষ্ণব পদাবলী হইয়া! উঠে নাই । কাব্যের প্রয়োজনেই এগুলির সষ্টি। এই 

বৈষ্ণব কবিতাগুলির মধ্যে ছুই একটি সত্যই ভন্দর হইয়াছে। যেমন 

'মণালিনী' উপন্যাসে গিরিজায়ার গান-__ 

মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্তামবিলাসিনী রে। 

কহলে। নাগরি গেহ পরিহুরি কাছে বিবাগিনী রে । 

বৃন্দাবন ধন গোপিনীমোহন কাহে তু তেয়াগী রে। 

দেশ দেশ পর সো শাম সুন্দর ফিরে তুয়৷ লাগি রে ॥ 

বিকচনলিনে যমুনাপুলিনে বহুত পিয়াস! বে। 

চম্দ্রমাশালিনী যা মধুযামিনী না মিটিল আশা রে॥ 

সা নিশা সমরি কহ লো স্বন্দরি কাহা মিলে দেখা রে । 

শুনি যাওয়ে চলি বাজায়ি মূরলী বনে বনে একা| রে ॥ 

লক্ষ্য করিবার বিষয় পদটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর মত ভর্মিতা” নাই। 

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হেমচন্্রও বৈফব কবিতা লিথিয়াছিলেন, কিন্ত 

তাহা উল্লেখযোগ্য নহে । তাহার 'ব্রজবালক' কবিতাটি ভালো হইয়াছে । 



৬১৮, বৈষ্ণব-পদ্াবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উৎম 

 হুচাকু স্ন্দর বিনোদ রায় কে সাজাল তোম। হেন শোভায়, 

নয়ন বহ্কিম কিবা! স্থঠাম চারু গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ বাম, 

ভালে তুরুযুগ আকর্ণটান অপাঙ্গভঙ্গীতে চমকে প্রাণ 

মোহন মুরতি চিকণ কালা, রূপের ছটায় জগ উজলা। 

বনফুল মাল! গলায় সাজে চলিতে চরণে নূপুর বাজে, 
_ নটবর বেশ রসিক রাজ সদাই বিহরে নিকুদ্জ মাঝ । 

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষামাধুর্য, ছন্দের ঝংকার ও তাহার অপরূপ রস- 
বৈচিত্র্য তরুণ রবীঝ্খনাথের হদয় উন্মথিত করিয়া দিয়াছিল। কাব্যের 

গ্রেরণ।তেই স্ষ্টি হইয়াছে “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী” । 'ভাহুসিংহ ঠাকুর' 
রবীন্দ্রনাথের মুখোস মাত্র, তেমনি তাহার পদাবলীও বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়া। 
ভান" শব্টির অর্থ “রবি, আর “ঠাকুর উপাধিটিও বিচ্যাপতি ঠাকুরকে ম্মরণ 
করাইয়া! দেয়। অবশ্ট রবীন্দ্রনাথের প্রিণত কাঁলের রচনার উপর বৈষ্ণব 

পদাবলীর ও বৈষ্ণব ভাবধারা'র যথেষ্ঠ প্রভাব পড়িয়াছে কিন্ত হ্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 
দ্বারাই সেগুলি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভান্মিংহের পদাবলী' রচনার সময় 
রবীন্দ্রনাথের সে পরিপাঁক-শক্তি ছিল-না। 'ব্রজবুলি' ভাষার ধ্বনি ও ছন্দ 
রবীন্দ্রনাথের রচনাতে ঠিকমত প্রকাশিত হইয়াছে । 

ভাছসিংহ ঠাকুরের ছুইটি পদ এখানে উদ্ধত করিতেছি--. 

১। হ্বদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে বুঝনু বুঝন্ু সথি বিফল বিফল সব 

কে বিমলিন মালা, বিফল এ পীরিতি লেহা, 
বিরহ বিষে দহি বহি গেল রয়নী বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন 

নাহি নাহি আওল কালা। বিফল রে মধু দেহা। 

২। শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর বরখত অশ্রু বচন নাহি নিকসত 
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা পরাণ যেহ না মানে । 

রজনী করতহছি ভোর্। গহন তিমির নিশি ঝিল্লি মুখর দিশি 
একলি.নিরল বিরল পর ধৌত শুন্ত কদম তরু মূলে 

. নিরখিত যমুনার পানে ভূমি শয়ন পর আকুল কুস্তল 

কাদয় আপন ভূলে । 
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ডি 

বৈষ্ণব পদাবলীতে সংস্কত-প্রাৃত প্রকীর্ণ কবিতাগুলির প্রভাবের কথ 

আলোচন। করিয়াছি। অবহট্ঠে যে ছড়া ও গানময় রচনা প্রচলিত ছিল 
সেগুলিরও প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীর উপর পড়িয়াছে। বাঙ্গালী বৈচ্ভব কবিদের 
রচনার প্রধান আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির বা বি্যাপতি-গোষ্ঠার গান। 

বিদ্াপতির ভনমৈথিলের প্রভাবে বাঙ্গালায় ব্রজবুলির সৃষ্টি হইল। ব্রজবুলিতেই 
বৈষ্ণব পদ বেশী লেখা হুইয়াছে। প্রথম হইতেই বৈষ্ণব-গীতিকয় প্রধানত 
বাঙ্গাল। ও ব্রজবুলি ব্যবহৃত হইতেছিল। বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলির মিশ্রণও দেখ! 
যায়। ব্রজবুলি রচনার মাঝে মাঝে ছুই চারিটা ব্রজভাখা ( পশ্চিমা হিন্দীর 

উপভাষা) শব্দও পাওয়া যায়. এবং তাহা হইতে বাঙ্গল! পদেও আসিয়া গিয়াছে । 

হিন্দী শব্দগুলি মৈথিলের মধ্য দিয়া আসিয়াছে । বুন্দাবন-প্রবাসী কৃষ্দাস 
কবির।জ ব্শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত' লিখিয়াছিলেন। তাহার রচনায় ব্রজভাখার 
(ব্রজভাষা) শব্দ ঢুকিয়া গিয়াছে, বৃন্দাবন প্রচলিত ছুই চারিটি ফারসী শব্দ? 

আসিয়! গিয়াছে, বৈষ্ণব-গীতিকায় ফারসী শব্দ বিশেষ দেখা যায় না । বিখ্যাত 
দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বুন্দাবনে বঙসিয়। দ-রচনা করেন ও পদ-সংগ্রহ 
প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করাগ্ বাঙ্গালী বৈষণবদের 'রচনায় 
সহজেই হিন্দী শব্দ আসিয়া গিয়াছে । ব্রজভাখার কয়েকটি শব্দ এখানে উল্লেখ 

করিতেছি । যেমন, এঁছে, কৈছে, তৈছে, ষৈছে, যোই, কোই, ইই।» কাহা, 

তাই, যাই।, অবহি কাছে, বাত ইত্যাদি । 

ব্রজবাসী বৈষবদের রচিত ব্রজভাষায় লেখা পদও ছুই চারিটি পাওয়! যায়। 

পদকারগণ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া বুন্াবনে বসবাসকারী বাঙ্গালী কিংবা স্থানীয় 

ব্রজভাষাভাষী বৈষ্ণব হইতে পারেন । পরবর্তীকালে ব্রজবুলি পদে ব্রজভাষার 

প্রভাব দেখা যায়। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

আগরওয়ালী-_ 

(শ্রীরাধার গৌরব )-- 

দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে। 

স্বহত্তে বীড় শ্তাম দেত নিরখত বদনারবিন্দ 

খণ্ডিত আধ আপ লেত পলকন নাহি লাগে। 
পৌছত পট গীত পীক কুষ্জমে রস পুঞ্জ কেলি 

অতিশয় অঙ্ুরাগে ॥ পান পাওয়ে চহুকি খেলি 



৬২০ ঠবঞ্চব-পৰাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উৎস 

কাঞ্চনী রাধা কাল! কান দুহু' ্ রীমুখ তাম্ুল পাই 
ভাতি ভতি র[খত মান আগরওয়ালী ভাগে ॥ 

(বৈঃ পঃ পৃঃ ১৬২) 

--দেখ, প্রিয়তম কঞ্চ পিয়ারী রাধাকে সোহাগ করিতেছেন দেখ । শ্টাম 

নিজের তাম্ুল লইয়া! শ্রীরাধার মুখে দিয়! (তাহার মুখ হইতে দশন খণ্ডিত ) 
অর্থাংশ নিজে লইতেছেন। অতিশয় অনুরাগে শ্রীরাধার নিক্ষিপ্ত পিক (চবিত 
তাম্বুলের থুৎকার ) নিজের পীত বসনে মুছিয়৷ লইতেছেন। ন্বর্ণপ্রতিমা রাধা, 
কালবর্ণ কানাই পলে পলে স্থযোগ বুঝিয়া তাহার মান রাখিতেছেন। এবং 
অপলকে রাধার বদনারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতেছেন । কুঞ্ঝে পুপ্তীভূত রসকেলি। 
রাধা কৃষ্ণের হস্ত হইতে পান পাইয়া চমকিত হইয়! ক্রীড়ায় মাতিয়াছেন। 

ছুই জনের মুখের উচ্ছিষ্ট তান্বল পাইয়! (পাছে অন্ত কেহ অংশ চায় এই ভয়ে) 
আগরওয়ালী পলাইতেছেন। 

কৃষ্ণকাস্ততনয়া-_ (ঝুলন লীলা) 

ঝুলত ব্রজরাজ-কুঙর ংস সারস কীর মোর 
রঙ্গন হিডোরে। কোয়েলাগণ করত শে।র 

সঘনে পবন বহই মন্দ ভ্রমরা-গণ গুঞ গুল 

বরিখত বারি বুন্দ বুন্দ বোলত চৌ-ওরে। 
'পীত পটমে লপট পিয়ারি স্ঘড় করত তাল-মান 

জীক করত কোরে ॥ গাও সব তরুণি গান 

কুষ্ণকান্ততনয়। চিএ 

হোয়ে সুখঘে ভোরে ॥ 

( ৰৈঃ পঃ পৃঃ ১০৯৭) 
বাঙ্গালী ঠবঞ্চব কবির মত হিন্দী বৈষ্ণব কবি স্থরদাসও শ্রীরাধার পূর্বরাগ 

বর্ণনা করিতেছেন। 
আবত হী যমুনা ভরে পানী। 

' স্যাম বরণ কাই কো টেট নিরখি বদন ঘর গঈ ভূলানী ॥ 

উন মে তন মৈ উন তন চিতয়ো। তবহী তে উন ছাথ বিকান। 

উর ধকধকী টকটকী লাগী তঙ্গ ব্যাকুল মুখ ফুরত ন বাণী ॥ 

_যমুনায় জল ভরিতে আসিয়াছিলাম। শ্টামবর্ণ কাহার ছেলে, মুখখানি দেখিয়া 
শ্বর ভূলিয়া গেলাম । সে আমার সর্ব তনতে, সমস্ত তঙ্গ ভাবাইয়! তুলিল--- 
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সেই হইতে তাহার হাতে গেলাম বিকাইয়া, আমার বুক ধকধকী--আথি 
স্থির__-তন্থ ব্যাকুল-_মুখে ফুরে না বাণী ।__(শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ৩২৫) 

হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-রুষ্ণ-লীলায় নিজেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন 
কিন্তু বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ সখীর অন্ুগভাবে রাধারুষ্ণের প্রেমলীলা বণন। 
করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে হিন্দী কবিগণের বিশেষ প্রভা ৭ 
পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 

আগেই দেখাইয়াছি যে পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতাগুলি বৈষ্ণব প্রেম- 
গীতিকার প্রাগজপ হিসাবে বা আদর্শ হিসাবে কাঁজ করিয়াছে । কিন্তু বৈষ্ণব 
গীতিকাগুলি প্রাচীনের অক্ষম অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি নয়। এই গানগুলি 
বৈষ্ণব কবির স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব স্থষ্টি। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ এক একজন 
প্রতিভাধর শিল্পী ছিলেন । পূর্বকালীয় কবিদের প্রাচীন বাণী নৃত্বন প্রকাশভঙ্গি 
এবং নব বৈষ্ণব ভক্তিরসের দ্বারা নৃতন রূপে দ্ধপাগ়িত হইয়াছে। এই নৃতন 
ভক্গিমার জন্যই পুরাতন সাধারণ প্রেম-কথাই অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। 
'বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থান্ববত্যপি'৯ (পূর্বতন কবিদের প্রাচীন বাণীও নৃতন 
ভঙ্গিমার আভরণে নবীনত্ব লাভ করে )। রসের মৃতি গড়ার শিল্পীর যদি অভাব 
না হয় তবে নৃতন কাব্যস্থ্টিরও অসদ্ভাব হয় না। -ন কাব্যার্থ-বিরামোইস্তি 
যদি স্তাৎ প্রতিভাগুণ:,২-_- | ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ এমন কতকগুলি প্রেমগীতিকা 

রচনা করিয়াছেন যাহাদের সহিত পূর্বতন প্রেমকবিতার মিল খুজিয়া পাওয়৷ 

যায় না। প্রেমের এত বিচিত্র অপরূপ বুক্ধ্ কল্পণ! পূর্বতন কবিদের রচনায় 

দেখা যায় নাই। আমরা আগেই একটা মানবীয় প্রেমকবিতা উদ্ধৃত করিয়। 

দেখাইয়াছি যে ভক্ত কবি গোবিন্দদাসের হাতে এ কবিতাটির ভাব কত 

হুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । কেবল যে বৈষ্ণব ভক্তিরসের দ্বারা মণ্ডিত 

হইয়া! মনোরম হইয়াছে তাহা নয়, প্রকাশভঙ্গির গপেও কবিতাটি আরো! “সাদয়- 

হদয়সংবেস্ঠ' হইয়া উঠিয়াছে। নিছক সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখিলেও বলা যায়, 

প্রাচীন প্রেমগীতিকার কাঠামোকে বৈষ্ণব কবিগণ অপূর্ব স্থযমামণ্ডিত 

করিয়াছেন। বৈষ্ণব প্রেমগীতিকার বিষয়বস্ত সংকীর্ণ। একই রাধা-কুষের 

প্রেমলীলা লইয়৷ সকলকেই পদ-রচন। করিতে হইয়াছে । তাই কবিগণ নান! 

উপলক্ষ স্থষ্টি করিয়া রাধারুষ্ের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। বৈচিত্রের অভাববশত+ 

১ ধ্বন্যালোক ৪২ ২ ধ্বন্ঠালোক ৪1৬ 



৬২২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উৎস 

বৈষ্ণব কবিদের প্রেমগীতিকাগুলি অনেক সময় একঘেয়ে হইয়া উঠিয়ছে। 
আবার প্রতিভা! না থাকিলেও বৈষ্ৰ ভক্ত মহাঁজনদের অনেকে বৈষ্ণব পদ্রচন! 

করিয়াছেন। তাহাদের সেইসব রচনা বড় গতানুগতিক ও কাব্য-গুণহীন 

আবর্জনায় পরিণত হইয়াছে । বৈষ্ণব ভক্তের নিকট সেগুলির মৃল্য ও মর্যাদা 

অস্বীকার করা হইতেছে না। তবু এ কথাম্বীকার করিতেই হইবে ফে 
মধাধুগের বাঙ্গাল! সাহিত্যে যদি প্রকৃত কাব্যগ্ুণসম্বদ্ধ রচন। কিছু থাকে, তবে 
তাহ! হুইতেছে বৈষ্ণব পদাবলী। আধুনিক অবৈষ্ণব পাঠকেরা বৈষ্ণব 
পদাবলীর সেই সাহিত্য-গুণের দিকেই আকুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব তত্বকে 
বাদ দিয়া তো এ সাহিত্যের প্রকৃত আন্বাদন সম্ভব নয়। সেইজন্য সাধারণ 

পাঠকের পক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর আম্বাদনে অস্থবিধা দেখ! যায় । কেবল সাহিত্য- 

ধর্মের জ্ঞান থাকিলেই যে কোন সাহিত্য-শিল্পকে বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব 

সাহিত্যকে ভালোভাবে জান। যায় না । যে কোন সাহিত্যকে সত্যকার আস্বাদ 

করিতে হইলে-_তাহার জন্স-রহম্ত, বিশিষ্ট সমাজ ও ধর্ম এবং জলবায়ু সন্বন্ধেও 

জ্ঞান থাকা দরকার। সাহিত্য-শিল্পে দেশকালের আবেষ্টনী যে কতখানি 
প্রধান এবং অপরিহার্য হইয়! উঠিতে পারে, তাহু। বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করিলে 
জানা যায়। বৈষ্ৰ সাহিত্যকে ভালভাবে আম্বাদ করিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্ম, 

তৎকালীন সমাজ ও রাষ্রব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বাঙ্গালীর 
জাতীয় জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতাঁও বৈষ্ব পদাবলীর দ্মান্বাদনে অঙ্গহানি ঘটায়। 

এ সম্বন্ধে আমর! বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি । প্রয়োজনবোধে কোন কোন 

স্থলে প্রাচীন পদ্দ বা বৈষ্ণব পদের পুনরুল্পেখ করিতে হইয়াছে । বক্তব্যটি 

পরিম্ফুট করিতে গিয়াই এই ধরণের পুনরুক্তি হইয়া গিয়াছে । 
স্কৃত ও গ্রাকৃত-অবহট্ঠে লিখিত পূর্বতন প্রেমকবিতার সহিত আমর! 

পরবর্তাীকালের রাধা-প্রেমের অসংখ্য কবিতার তুলনা করিয়া দেখাইলাম যে 
বৈষ্ণব কবিগণ ভারতীয় সাধারণ কাব্য-ধার/, কবিরীতি ও কবিপ্রসিদ্ধিকেই 
জাতে-অজাতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বল! চলে বৈষ্ণব প্রেমকবিতার 

পশ্চাৎপটে রহিয়াছে সাধারণ পূর্বতন ভারতীয় গ্রেমকবিতা। 
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২৩৪, ৪৮৩ 

নরোতম দাশ ৬৩, ১৬০১ ১৮১১ ২০৩) 

২২২১ ২৪০১ ২৪৩, ২3৪ ৫২৮ 

নাম্ম আড়বার ৩৩৩ 
নারায়ণ পাল ৯৯ 
নিত্যানন্দ (ভ্রী-) ১০৯, ১২২১ ১২৪, ২০২ 

২০৫১ ২০৬১ ২৩৯ 

প 

পরমানন্দ ১৯৭ 

পাণিনি ৪২৮ 

পীতান্বর দাস ২৫২১ ৩৬৩ 

পীতান্বর মির (বাহাদুর ) ২৫৯, ২৬২ 
পূর্ণানন্দ ৪১৫ 

প্যারীমোহন দাসগু *২৯ 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৭২, ২১৭ 

গ্রবোধানন্দ সরম্বতী ১১০ 
প্রেমদাস *৪৬ 

বৰ 

বক্ধেশ্বর পণ্ডিত ২০২ 

বঙ্কিমচন্দ্র ২৬০১ ২৬১ 
বড়ু চ্তীদাস ৯৫, ১০, ১০৫১ ১৬৭ 

১৭৬) ১৯৫) ৩৭৭ 

বনোয়ারীলাল গোস্বামী *১৭৯ 
বলদেব বিছ্যাভূষণ ১১০) ১৫৪ 
বলরাম দাম ৬৭) ১৮৭১ ২৩৯, ২৪০ 

২৯২১ ২৯৩, ২৯৫, ৫৩৩, ৫৮৭ 

৬১২ 

বল্লত ২৪৮ 

ব্ল্পভদাস ২৪৮ ৪৩৮ 

বল্লালম্েন ১০১ 

ংশীদাস ৬১৫ 
বংশীবদঞ্ধ চট ২৩৭১ ৩১১১ ৪০৯১ ৪৩২ 

বাঙ্গালী'বিগ্ভাপতি ২৯৯, ৩৬০১ ৪৪৯ 
৫২$. ৬১৫ 

বাণ ৩৯৪ 

বাণভ্ ৮১ ২০৪ 
ব্যামদেধ ১১৪ 

বাল্মীকি ৫২৩ 
বাস্থদেব ঘোষ ১৯০১২৩৫, ২৩৭ 

বাহ্দেব দর্ত ২৩৩ 

বিজয় সেন ১০১ 
বিষ্ভাকর ৮৬ 
বিদ্যা ৩৫৮ 

বিষ্ভাপৃতি ৫১১ ৬৩, ১০৫, ১০৭, ১১৮ 
১৫৪১ ১৫৭১ ১৬৬) ১৭৮) ১৮০ 

১৮৪-১৮৬১ ১৯৫১ ২০৩, ২১৪ 

২১৫১ ২২০; ২২২, ২২৭, ২২৮ 
২৯৭) ২৯৮১ ৩০৫১ ৩১০১ ৩১৭ 

৩১৯) ৩৩৫১ ৩৪২, ৩৫২ ৩৬২ 

৩৬৫, ৩৬৬ ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮২ 

৩৯৫১ ৪০১১ ৪০৩১ ৪১৭১ ৪৯৮ 

৪২০১ ৪২১১ ৪৩৭, ৪৬৬১ ৪৬৭ 

৫১৪, ৫১৬) ৫৩৪১ ৫৪২ ৫৪৫ 
৫৬৩, ৫৬৪১ ৫৬৭; ৫৬৮ ৫৭৪. 

বিগ্রদান ঘোষ ২৫৩ 



৬২২ 

বিমানবিহারী মজুমদার (ডঃ-) *১৩ 
*১২৭, ২৯৩, ২৯৫১ *৩৩৬ *৩৪১ 
৪৮৪১ ৪৮৭১ ৪৮৮১ ৫৭৫ 

বিষমঙ্গল (-ঠাকুর ) ৯৫১ ১০৮, ১১৬ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তা (বিশ্বনাথ কবিরাজ) 
৪৯১ ৫৬, ৬১, ১১১১ ১৪৫১ ১৪৯ 
১৫০৪ ১৬৬) ১৬৭১ ১৯৫১ ২৭৬ 
৩০৪, ৪১৬, ৪৪১১ ৪৫০১ ৪৬১ 
৪৮৫, ৫০১, ৬১২, ৬১৯ 

বিষ্পুরী ৫২ 
বীরচন্দ্র ১২২ 
বুন্দাবন দাস ১০৯, ১২৪ 

বৈষ্ণব দাম ২৪৬ 

ভ্ভ 

ভট্টনারায়ণ ৯৯ 
ভবভভৃতি ৮১ ৯১ ১১১ *১৪১ ২৭১ ৯৭, 

২৮৯, ৫০৫১ ৫২৭১ ৫৯৮ 
ভবানন্দ ৪৮০ 

ভরতমুনি ৫৬, ৫৮১ ৭০১ ৪৬২ 

ভাক্ছমিংহ ঠাকুর ২৬১ 
ভূপতিনাথ ৪২৮ 
ভূপতি “রায় চম্পতি' ২৪৮ 
ভোজদেব ৬২ 

] 

মদন দত্ত ২৪৯ 

মধুহ্দন অধিকারী *২৮১, *২৮২ 

মধুন্দন দত (ম ২৬০১ ৬১৬ 
৯৬ ভষ্ট ৫৮ রি 

মাধব (ঘোষ ) ২৩৫, ২৩৬ 
মাধব দাস ২৭৬, ২৯২, ২৯৪ 

মাধবেক্দ্রপুী (শ্রী-) ৫২, ১০৮১ ১১৯১ 

৫২৮) ৫৪৮ 

মালাধন বস্থ ১১৪১ ১১৫১ ২২৪১ ৬১২ 

হজ-মজুমদার ৩৭৩১ ৩৮২ 

মুকুন্দ (দত ) ১৭৫১ ২০২, ২৩৩ 

বৈষ্ব-পদাবলী সাছিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎম 

মুকুন্ন ভট্টাচাধ ১০৬ 
মুরারি গুধ ১২৭, ১৯০১ ২০০১ ২৩০, 

২৩৩ 

স্ব 

যছুনন্দন ১৮৮১ ২৪৭১ ৬১০ 

যছুনাথ ২৪৭ 

যশোরাজ খান ২২৪, ৪০৯ 

যাদবেক্র ২৫৬১ ২৯২১ ২৯৪১ ৬১০ 

চু 

রখুনন্দন ১২২, ১৭৮, ২২২ 

রঘুনাথ দাস ১২২, 
১৫৯১ ২০৫১ ২০৬১ ২৪৩ 

রঘুনাথ ভট্ট ২০২ 
রঘুনাথ ভাগবতাচার্ধ ৫৯২ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( রবীন্দ্রনাথ ) ১, 

*১২১ ৩৯১ ১২৮১ ১২৮১ ১৮০১ 
২০৮১ ২১২১ ২১৩১ ২১৬, ২৯৬১ 
৩১২, ৩১৬১ ৩১৭১ ৩৪০১ ৩৪১, 
৩৪৭১ ৩৪৮১ ৩৭১১ ৪০০১ ৪০২১ 

৪১০১ ৪৩৭১ ৪৫৯১ ৪৮০১ ৫০০১ 
৫০৯, ৫১০১ ৪৩২১ ৫৪২১ ৫৪৯১ 
৫৯৭১ ৬০৮-৬১০ 

বাজপপণ্তিত ২২৫ 
নাজশেখর ৩০৯১ ৩৩০ 

রাধাগোবিন্দ বসাক *১০০ 
রাধাবল্পভ চক্রবতা ২০৫, ২৪৮ 
ন্লাধামোহন দাস ৩২৭ 

রাধামোহন ঠাকুর (রাধামোহন ) 
১৮৭১ ১৮৯১ ২৪৬, ২৫৪১ ২৭৫১ 
২৭৮১ *%৫৪৪১ ৫৪৫১ ৫৯০) ৫৯৪ 

রবাষমগোপাল দাস ২৪৬ 

বাষচজ্জ কবিরাজ ২৪৫ 
রামতর্কবাগীশ ১৮১ ৯৩ 

রাষনারায়ণ বিষ্তারত্ব *২৭৮, 
রামানন্দ বন্থু ২৩৮ ৫৪৭, ৬৬৯ 



ব্যক্তি-নির্ঘপ্ট ৬২৭ 

রামানন্দ ত্যামী ১৩৮ 
পামানাজ ১৩৯ 
রায় রামানন্দ (রামানন্দ ) ১২০-১২২ 

১২৭, ২২৬১ ২৭০ 
রায়শেখর ১৮৭১ ২২৯১ ২৪৮ 

রূপ গোশ্বামী (শ্রী, শ্রীনূপ, রূপ ) 
৩৪১ ৫৩১ ৫৪১ ৬০-৬৩১ ৬৯১ ৭০১ 

৭8৭ ৭৬১ ৭৭১ ৯৬১ ৯৮১ ১০৬ 

১১০১ ১১১১ ১২৩১ ১২৭১ ১৪৯, 
১৫০১ ১৫৪১ ১৫৬১ ১৬৫১ ১৬৯) 

১৭৬১ ১৯০৩১ ১৪৯৯) ২৪৯১ ২৬৭, 

২৬৯১ ২৭২১ ২৯৭১ ২৯৮১ ৩০৩, 

৩০৫১ ৩২৭১ ৩৩৭১ ৩৪৪১ ৩৭৪, 

৩৭৭, ৪১৬, ৪৪৮, ৪৫১১ ৪৬১, 

৪৬৬১ ৪৬৯১ ৪৭১১ ৪৭৭-৪৭৯১ 

৪৮২১ ৪৯৩১ ৫০৩১ ৫১২১ ৫১৯১ 
৫২৭১ ৫৪৭১ ৫৫০১ ৫৫৫১ ৫৬১, 

৫৬২১ ৫৬৬১ ৫৭৭) ৫৮৮-৫৯১১ 

৫৯৮-৬৩ ৩ 

ল 

লঙ্গণসেন ৯১, ১০১১ ১০২১ ২২১ ৩৭০ 

ললিতাদাস ৪৫১ 
লোচনদাস ১২৭, ২৪২, ২৭৩, ৩৩৪ 

শ 

শঙ্করদেব (শ্রীশ্রী) ১৩২-১৩৯ 
শক্করাচার্য ( শঙ্কর ) ৪৯, ৫১১ ১১৩ 

শচীদেবী ১২৪ 
শচীনন্দন দাস ৫৫৮ 
শচীনন্দন বিস্ভানিধি ২৫৯১ ২৮৩ 
শতানন্দ ৩০২ 
শশিভৃষণ দাশগুপ্ত (ড:-) ৮৮, *১০৮ 

*১২৬১ ২৩২১ ৪৪৮ 
শশিশেধর ২৮১১ ১৮৪১ ৫০৬ 

শিবানন্দ সেন ১২৭ 
শেখর ২৬৯ 

হ্ামাদাস ৩১৮, 

হামানন্দ দাস ২৪৩ 

শ্রীধর দাস (শ্রীধর ) ৯১, ১০১১ ১০৭ 
শ্রীধর বানিয়। ২৪৯ 

শ্রীধর স্বামী ১৪৮, ৫৮৭ 

শ্রীনিবাস আচার্য ২৪৩ 

স 

সতীশচন্দ্র রায় *১৭৯) *২৪৫) ২৫৮ 

২৮১১ ২২ 

সত্যরাজ খান ২৩৮ 

সনাতন গোম্বামী (শ্রী সনাতন ) 
১১০১ ১১১১ ১২৭, ১৪৯১ ১৯৯১ 
২৬৮১ ২৭২১ ৫৭১ 

সন্ত্যাকর নন্দী ১০৭ 
নুড়ট ৩৮৩ 

সর্ৃহ ২১৭ 
সর্বানন্দ ১০২ 
কাংকর্ষণ' ২৫৯, ২৬২ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ১০৯১ ১১৩ 

“সিংহ ভূপতি' ৪৪৯, ৫৫৮ 

স্থকুমার সেন ( ড:-, শ্রী-) *১৩১ *১৫, 
১৬) *১৯) *২৩১ +২২ +৬০১ 

*৮৭১ ৯১১৯১ *১২৯১ ১৩১১ ₹১৪০। 

*১৫৪১ *১৭০) *১৮০১ *১৮৫) 

৯২১০১ *২২৫১ ২৩৪১ *২৩৫১ 

২৩৯১ *+২৪৮১ *২৫৫১ *২৫৬১ 

২৫৮১ ৪১২১ ৫৬০ 

স্ভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *৪২ 

হৃশীলকুমার দে (ডঃ) ১২৮ 
স্বামী প্রজানানন্দ *২৭৫ 

স্বরূপ দামোদর ১২২, ১২৫১ ১৫৯, 

০ 

২ 

হরিদাস ২০২, ২০৫ 

হরিদাস দাল ২৭৮ 



৬২৮ বৈধব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

হরিবল্পলভ ২৫৩, ২৭৬, ২৭৮ ২৭৬১ ৮২৭৮১ +*২৮৩১ *২৯৯- হরিব্যাস ১৩৮, ১৩৯ *৩৩১১ *৩০৮১ +৩০৯, ৩৭৮ 
হরিহর বিপ্র ১৩৩ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৯, ৩০৪ 
হরেকষ দাস ২৭৯১ ২৮০ হেমচন্দ্র ৮৮ 
হরেকষ মুখোপাধ্যায় (শ্রী-) ১৮০, হেম সরস্বতী ১৩৩ 

৯১৮৮১ *১৯১১ *২৪২১ *২৭৫১ হেলিওভোরাস্ ৮১ 

তিনজন 



গ্রন্থ-নির্ঘন্ট 

চ.. 

ওজ্ঞান-শকুস্তল ( শাকুস্তলে ) *৭, 

১৫১ *২৩৬১ ২৮৮১ ৩০৪৯১ ৩৪৫১ 

৫০৪১ ৫৩৮১ ৫৪৪১ ৫৪৯ 

'রুশতক ( অমরুক ) *১৬, ২৯৭, 

৩৪৯১ ৩৭১১ ৪৯২১ ৫৬১, ৫৭৮ 

৫৯০ 

ধাসঞুশতী *২৮১ ৯৮১ ৯১, ৩২৪, 

৩৩২১ ৩৯০১ ৩৯৪১ ৪৮৯১ ৫১৫ 

উ 

' ব্বল-চক্জ্রিকা ২৮৩, ৪৯৩ 

ন্বলনীলমণি ( উ. ম. ) *২৭, *৩৩, 

৬০১ *৬৯১ *৭ ১-৯৭৫১ ১২৩, ১৪৯, 

১৫০১ ১৫৭১ ১৫৯, ১৬৫১ ১৭৬, 

২৯৮১ ৩০৩-৩০৫১ ৩৪২ ৩৪৪, 

৩৪৭, ৩৬৩১ *৩৭৭১ ৪১৬১ ৪৪১১ 

৪৫১১ ৪৬১১ ৪৬৯১ ৪৭৫১ ৫০৩, 

৫০৪১ ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৬২১ ৫৬৩, 

৫৯৮ 

'বামচরিত *৮, *৯১ ৯১১১ *১৪ 

৩৪৭১ ৫২৫১ ৫২৬১ ৫৩৫১ ৫৮৬, 

৫৮৭ 

'্টদব-সন্দেশ ৫২৯ 

১. 

ঝতৃসংহার ৩৪৭) ৩৯৭১ ৫৫৫ 
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